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

1.25. 
1.25.15. 

Preguntes al Govern 
Preguntes per escrit 

Pregunta al Consell Executiu a respon
dre per escrit sobre la modificació de l’Ordre BEF/ 
26/2006 per tal que les persones amb discapacitat 
auditiva que requereixen un implant coclear puguin 
accedir a ajuts (tram. 314-00098/08). Resposta del 
Govern. p. 21 

Pregunta al Consell Executiu a respon
dre per escrit sobre l’estat d’execució de la inversió 
a l’Hospital Universitari Sant Joan, de Reus (Baix 
Camp) (tram. 314-00273/08). Resposta del Govern. p. 21 

Pregunta al Consell Executiu a respon
dre per escrit sobre l’estat d’execució de la inversió 
en el consultori de la Pineda, a Vila-seca (Tarrago
nès) (tram. 314-00274/08). Resposta del Govern. p. 22 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els protocols de salut del Centre 
Sociosanitari Francolí, de Tarragona, i sobre les ins
peccions de treball, les actuacions en matèria de 
condicions laborals i els processos judicials relatius 
a l’empresa Gestió i Prestació de Serveis de Salut 
(tram. 314-00827/08). Resposta del Govern. p. 22 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el sistema d’indicadors de seguretat i 
salut laborals del Pla per a la prevenció de riscos 
laborals 2005-2008 (tram. 314-01057/08). Respos
ta del Govern. p. 24 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les enquestes de les condicions de tre
ball d’acord amb el Pla per a la prevenció de riscos 
laborals 2005-2008 (tram. 314-01058/08). Respos
ta del Govern. p. 25 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els registres de modalitats preventives de 
les empreses d’acord amb el Pla per a la prevenció 
de riscos laborals 2005-2008 (tram. 314-01059/08). 
Resposta del Govern. p. 25 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el programa d’informació sobre la vigilàn
cia de la salut d’acord amb el Pla per a la prevenció 
de riscos laborals 2005-2008 (tram. 314-01060/08). 
Resposta del Govern. p. 25 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el registre de delegats de prevenció i 
comitès de seguretat i salut del Pla per a la preven-

ció de riscos laborals 2005-2008 (tram. 314-01061/ 
08). Resposta del Govern. p. 26 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els sistemes de comunicació d’accidents 
de treball i malalties professionals d’acord amb el Pla 
per a la prevenció de riscos laborals 2005-2008 
(tram. 314-01062/08). Resposta del Govern. p. 26 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el programa d’avaluació de les pràcti
ques preventives d’acord amb el Pla per a la pre
venció de riscos laborals 2005-2008 (tram. 314
01063/08). Resposta del Govern. p. 26 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els estudis i els programes específics 
amb relació a riscos particulars o col·lectius 
especialment vulnerables d’acord amb el Pla per a 
la prevenció de riscos laborals 2005-2008 (tram. 
314-01064/08). Resposta del Govern. p. 27 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les actuacions de sensibilització en 
matèria preventiva d’acord amb el Pla per a la pre
venció de riscos laborals 2005-2008 (tram. 314
01065/08). Resposta del Govern. p. 27 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la col·laboració ciutadana en el Pla per 
a la prevenció de riscos laborals 2005-2008 (tram. 
314-01066/08). Resposta del Govern. p. 28 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la formació de qualitat en seguretat i 
salut laborals d’acord amb el Pla per a la prevenció 
de riscos laborals 2005-2008 (tram. 314-01067/08). 
Resposta del Govern. p. 28 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la integració de la salut laboral des de 
la perspectiva de gènere d’acord amb el Pla per a la 
prevenció de riscos laborals 2005-2008 (tram. 314
01068/08). Resposta del Govern. p. 28 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la integració de la prevenció de riscos 
laborals entre els treballadors autònoms del Pla per 
a la prevenció de riscos laborals 2005-2008 (tram. 
314-01069/08). Resposta del Govern. p. 29 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la millora de la seguretat i la salut labo
rals dels treballadors estrangers d’acord amb el Pla 
per a la prevenció de riscos laborals 2005-2008 
(tram. 314-01070/08). Resposta del Govern. p. 29 
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Pregunta al Govern a respondre per laboral i sanitària en tasques de vigilància i control, 
escrit sobre la integració de la prevenció a l’empre d’acord amb el Pla per a la prevenció de riscos la
sa i l’adequació dels equipaments d’acord amb el borals 2005-2008 (tram. 314-01083/08). Resposta 
Pla per a la prevenció de riscos laborals 2005-2008 del Govern. p. 33 
(tram. 314-01071/08). Resposta del Govern. p. 29 

Pregunta al Govern a respondre per 
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les competències dels tècnics habilitats 

escrit sobre la presència de la Generalitat en esde per a exercir funcions inspectores d’acord amb el 
veniments relacionats amb la seguretat i la salut Pla per a la prevenció de riscos laborals 2005-2008 
laborals d’acord amb el Pla per a la prevenció de (tram. 314-01084/08). Resposta del Govern. p. 34 
riscos laborals 2005-2008 (tram. 314-01072/08). 
Resposta del Govern. p. 29 Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre el programa de formació interna del Pla 
Pregunta al Govern a respondre per per a la prevenció de riscos laborals 2005-2008 

escrit sobre l’organització de jornades dirigides a (tram. 314-01085/08). Resposta del Govern. p. 34 
empreses, treballadors i tècnics d’acord amb el Pla 
per a la prevenció de riscos laborals 2005-2008 
(tram. 314-01073/08). Resposta del Govern. p. 30 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el procediment d’imposició de mesures 
correctores en l’Administració de la Generalitat 

Pregunta al Govern a respondre per d’acord amb el Pla per a la prevenció de riscos la
escrit sobre l’elaboració i la difusió de publicacions borals 2005-2008 (tram. 314-01086/08). Resposta 
d’acord amb el Pla per a la prevenció de riscos la- del Govern. p. 34 
borals 2005-2008 (tram. 314-01074/08). Resposta 
del Govern. p. 30 Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre els programes específics de vigilància 
Pregunta al Govern a respondre per i control de les empreses d’acord amb el Pla per a 

escrit sobre la creació d’un sistema documental del la prevenció de riscos laborals 2005-2008 (tram. 
Pla per a la prevenció de riscos laborals 2005-2008 314-01087/08). Resposta del Govern. p. 35 
(tram. 314-01075/08). Resposta del Govern. p. 30 

Pregunta al Govern a respondre per 
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els programes de vigilància i control de 

escrit sobre el programa de difusió de matèries i les entitats especialitzades en prevenció d’acord 
conclusions d’estudis d’acord amb el Pla per a la amb el Pla per a la prevenció de riscos laborals 
prevenció de riscos laborals 2005-2008 (tram. 314 2005-2008 (tram. 314-01088/08). Resposta del Go
01076/08). Resposta del Govern. p. 31 vern. p. 35 

Pregunta al Govern a respondre per Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el programa de comunicació del Pla per escrit sobre els programes de vigilància i control de 
a la prevenció de riscos laborals 2005-2008 (tram. les entitats formadores acreditades d’acord amb el 
314-01077/08). Resposta del Govern. p. 31 Pla per a la prevenció de riscos laborals 2005-2008 

(tram. 314-01089/08). Resposta del Govern. p. 35 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’impuls de la investigació en segure- Pregunta al Govern a respondre per 
tat i salut laborals d’acord amb el Pla per a la pre escrit sobre el programa d’avaluació i control de les 
venció de riscos laborals 2005-2008 (tram. 314 actuacions de caràcter sanitari que es fan a les 
01078/08). Resposta del Govern. p. 31 empreses d’acord amb el Pla per a la prevenció de 

riscos laborals 2005-2008 (tram. 314-01090/08). 
Pregunta al Govern a respondre per Resposta del Govern. p. 35 

escrit sobre l’aplicació dels coneixements i les inno
vacions tècniques a la prevenció de riscos laborals Pregunta al Govern a respondre per 
d’acord amb el Pla per a la prevenció de riscos la escrit sobre la coordinació entre els departaments de 
borals 2005-2008 (tram. 314-01079/08). Resposta la Generalitat d’acord amb el Pla per a la prevenció 
del Govern. p. 32 de riscos laborals 2005-2008 (tram. 314-01091/08). 

Resposta del Govern. p. 36 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els sistemes de consulta i assessora- Pregunta al Govern a respondre per 
ment en seguretat i salut laborals d’acord amb el escrit sobre la coordinació entre l’atenció primària i 
Pla per a la prevenció de riscos laborals 2005-2008 especialitzada, les unitats de salut laboral, la Inspec
(tram. 314-01080/08). Resposta del Govern. p. 32 ció de Treball i Seguretat Social, els centres de se

guretat i condicions de salut en el treball, l’Institut 
Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre el desplegament del Programa integral 
de vigilància de la salut dels treballadors exposats 
a amiant d’acord amb el Pla per a la prevenció de 

Català d’Avaluació Mèdica i les unitats de referència 
hospitalària, d’acord amb el Pla per a la prevenció de 
riscos laborals 2005-2008 (tram. 314-01092/08). 
Resposta del Govern. p. 36 

riscos laborals 2005-2008 (tram. 314-01081/08). 
Resposta del Govern. p. 32 Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre l’aplicació de l’article 54 de la Llei 31/ 
Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre la planificació i l’avaluació de les actu
acions de la Inspecció de Treball i Seguretat Soci

1995, de prevenció de riscos laborals, d’acord amb 
el Pla per a la prevenció de riscos laborals 2005
2008 (tram. 314-01093/08). Resposta del Govern. p. 37 

al d’acord amb el Pla per a la prevenció de riscos 
laborals 2005-2008 (tram. 314-01082/08). Resposta Pregunta al Govern a respondre per 
del Govern. p. 33 escrit sobre la col·laboració amb d’altres administra

cions públiques d’acord amb el Pla per a la prevenció 
Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre la coordinació entre la Inspecció de 
de riscos laborals 2005-2008 (tram. 314-01094/08). 
Resposta del Govern. p. 37 

Treball i Seguretat Social, els centres de seguretat 
i condicions de salut en el treball i l’administració 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la col·laboració amb el Ministeri Fiscal 
i el Consell General del Poder Judicial d’acord amb 
el Pla per a la prevenció de riscos laborals 2005
2008 (tram. 314-01095/08). Resposta del Govern. p. 37 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la participació prevista en l’Acord estra
tègic per a la internacionalització, la qualitat de 
l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana, 
d’acord amb el Pla per a la prevenció de riscos la
borals 2005-2008 (tram. 314-01096/08). Resposta 
del Govern. p. 38 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la promoció del consens amb els 
agents socials i econòmics d’acord amb el Pla per 
a la prevenció de riscos laborals 2005-2008 (tram. 
314-01097/08). Resposta del Govern. p. 38 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la inclusió de continguts de seguretat i 
salut laborals en els convenis col·lectius i els acords 
d’empresa d’acord amb el Pla per a la prevenció de 
riscos laborals 2005-2008 (tram. 314-01098/08). 
Resposta del Govern. p. 39 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la promoció i la millora de la gestió de 
riscos laborals en les petites i mitjanes empreses 
d’acord amb el Pla per a la prevenció de riscos la
borals 2005-2008 (tram. 314-01099/08). Resposta 
del Govern. p. 39 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la figura del delegat de prevenció de 
riscos laborals (tram. 314-01100/08). Resposta del 
Govern. p. 39 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els recursos destinats a polítiques de 
prevenció de riscos laborals els anys 2004, 2005 i 
2006 (tram. 314-01102/08). Resposta del Govern. p. 40 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la convocatòria de subvencions destina-
des a l’establiment de mesures per al foment de la 
igualtat d’oportunitats entre homes i dones en l’àm
bit de les relacions laborals (tram. 314-01103/08). 
Resposta del Govern. p. 40 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el sistema d’elaboració de plans de 
conciliació de la vida laboral i la familiar per a em
preses (tram. 314-01104/08). Resposta del Govern. p. 41 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les retribucions del professorat membre 
dels tribunals de les proves d’accés als cicles for
matius de grau mitjà del curs 2005-2006 (tram. 314
01109/08). Resposta del Govern. p. 41 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els alumnes que van participar en les 
proves d’accés als cicles formatius de grau superior 
del curs 2005-2006 (tram. 314-01112/08). Resposta 
del Govern. p. 42 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les retribucions del professorat membre 
dels tribunals de les proves d’accés als cicles for
matius de grau superior del curs 2005-2006 (tram. 
314-01114/08). Resposta del Govern. p. 42 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els metges especialistes dels centres 
d’atenció primària de l’Hospitalet de Llobregat 

(Barcelonès) (tram. 314-01115/08). Resposta del 
Govern. p. 43 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la garantia de prestació del servei d’ur
gències de l’empresa Sistema d’Emergències Mè
diques (tram. 314-01116/08). Resposta del Govern. p. 44 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les empreses que van concórrer al 
contracte per al subministrament de la flota de ve
hicles de l’empresa Sistema d’Emergències Mèdi
ques (tram. 314-01117/08). Resposta del Govern. p. 44 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les empreses que van concórrer a 
l’apartat de vehicles de direcció del contracte per al 
subministrament de la flota de vehicles de l’empre
sa Sistema d’Emergències Mèdiques (tram. 314
01118/08). Resposta del Govern. p. 44 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les ambulàncies retirades corresponents 
al contracte per al subministrament de la flota de 
vehicles de l’empresa Sistema d’Emergències Mèdi
ques (tram. 314-01119/08). Resposta del Govern. p. 45 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les ambulàncies de suport vital avan
çat del tipus de xassís integrat retirades a Barce
lona (tram. 314-01120/08). Resposta del Govern. p. 45 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’aturada de les ambulàncies de suport 
vital (tram. 314-01121/08). Resposta del Govern. p. 45 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’acta de recepció dels vehicles corres
ponent al contracte per al subministrament de la 
flota de vehicles de l’empresa Sistema d’Emergèn
cies Mèdiques (tram. 314-01122/08). Resposta del 
Govern. p. 46 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les actuacions del Departament de 
Salut i de l’empresa Sistema d’Emergències Mèdi
ques davant la retirada d’ambulàncies del tipus de 
xassís integrat (tram. 314-01123/08). Resposta del 
Govern. p. 46 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les guàrdies nocturnes a les àrees bà
siques de salut de Sant Quirze de Besora, Santa 
Eugènia de Berga i Sant Hipòlit de Voltregà (Oso
na) (tram. 314-01131/08). Resposta del Govern. p. 46 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els motius per a la posada en marxa del 
nou sistema de transport sanitari d’Osona (tram. 
314-01132/08). Resposta del Govern. p. 47 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la valoració del nou sistema de trans
port sanitari d’Osona (tram. 314-01133/08). Res-
posta del Govern. p. 48 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les millores del nou sistema de trans
port sanitari d’Osona (tram. 314-01134/08). Res-
posta del Govern. p. 48 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre de robatoris en habitatges al 
Vallès Oriental els anys 2005 i 2006 (tram. 314
01144/08). Resposta del Govern. p. 48 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre de robatoris a empreses al 
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Vallès Oriental els anys 2005 i 2006 (tram. 314
01145/08). Resposta del Govern. p. 49 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre d’alumnes que cursen la 
carrera de mestre o mestra de primària (tram. 314
01156/08). Resposta del Govern. p. 49 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la regulació de les apostes (tram. 314
01159/08). Resposta del Govern. p. 49 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió d’una residència i centre de 
dia per a discapacitats mentals i un centre de dia a 
Mollet del Vallès (Vallès Oriental) (tram. 314-01161/ 
08). Resposta del Govern. p. 50 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió d’un institut d’ensenyament 
secundari a Bigues i Riells (Vallès Oriental) (tram. 
314-01162/08). Resposta del Govern. p. 50 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió d’un nou institut d’ensenya
ment secundari a Cardedeu (Vallès Oriental) (tram. 
314-01163/08). Resposta del Govern. p. 50 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió d’un institut d’ensenyament 
secundari a Sant Pere de Vilamajor (Vallès Orien
tal) (tram. 314-01164/08). Resposta del Govern. p. 51 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió d’un institut d’ensenyament 
secundari a Sant Esteve de Palautordera (Vallès 
Oriental) (tram. 314-01165/08). Resposta del Go
vern. p. 51 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió d’un institut d’ensenyament 
secundari a Vilanova del Vallès (Vallès Oriental) 
(tram. 314-01166/08). Resposta del Govern. p. 51 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre la previsió d’un nou institut d’ensenyament 
secundari a les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental) 
(tram. 314-01167/08). Resposta del Govern. p. 52 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió d’un nou institut d’ensenya
ment secundari a Montornès del Vallès (Vallès 
Oriental) (tram. 314-01168/08). Resposta del Go
vern. p. 52 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió d’un nou institut d’ensenya
ment secundari a Granollers (Vallès Oriental) (tram. 
314-01169/08). Resposta del Govern. p. 52 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió d’una secció d’ensenyament 
secundari a Castellterçol (Vallès Oriental) (tram. 
314-01170/08). Resposta del Govern. p. 53 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió d’un nou centre d’ensenya
ment infantil i primari a Sant Antoni de Vilamajor 
(Vallès Oriental) (tram. 314-01171/08). Resposta 
del Govern. p. 53 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió d’un nou centre d’ensenya
ment infantil i primari a Sant Pere de Vilamajor 
(Vallès Oriental) (tram. 314-01172/08). Resposta 
del Govern. p. 53 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió de nous centres d’ensenya
ment infantil i primari a Granollers (Vallès Oriental) 
(tram. 314-01173/08). Resposta del Govern. p. 54 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió de nous centres d’ensenya
ment infantil i primari a les Franqueses del Vallès 
(Vallès Oriental) (tram. 314-01174/08). Resposta 
del Govern. p. 54 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió d’un nou centre d’ensenya
ment infantil i primari a Canovelles (Vallès Oriental) 
(tram. 314-01175/08). Resposta del Govern. p. 54 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió d’un nou centre d’ensenya
ment infantil i primari a Santa Eulàlia de Ronçana 
(Vallès Oriental) (tram. 314-01176/08). Resposta 
del Govern. p. 55 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió de nous centres d’ensenya
ment infantil i primari a Mollet (Vallès Oriental) (tram. 
314-01177/08). Resposta del Govern. p. 55 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió d’un nou centre d’ensenya
ment infantil i primari a Caldes de Montbui (Vallès 
Oriental) (tram. 314-01178/08). Resposta del Go
vern. p. 55 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió d’un nou centre d’ensenya
ment infantil i primari a Vilanova del Vallès (Vallès 
Oriental) (tram. 314-01179/08). Resposta del Go
vern. p. 56 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió d’un nou centre d’ensenya
ment infantil i primari a Sant Esteve de Palautordera 
(Vallès Oriental) (tram. 314-01180/08). Resposta 
del Govern. p. 56 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió d’un nou centre d’ensenya
ment infantil i primari a Santa Maria de Palautordera 
(Vallès Oriental) (tram. 314-01181/08). Resposta 
del Govern. p. 56 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió d’un nou centre d’ensenya
ment infantil i primari a Sant Fost de Campsentelles 
(Vallès Oriental) (tram. 314-01182/08). Resposta 
del Govern. p. 57 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió d’un nou centre d’ensenya
ment infantil i primari a l’Ametlla del Vallès (Vallès 
Oriental) (tram. 314-01183/08). Resposta del Go
vern. p. 57 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió d’un nou centre d’ensenya
ment infantil i primari a Montornès del Vallès 
(Vallès Oriental) (tram. 314-01184/08). Resposta 
del Govern. p. 57 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre la previsió d’un nou centre d’ensenyament 
infantil i primari a la Roca del Vallès (Vallès Oriental) 
(tram. 314-01185/08). Resposta del Govern. p. 57 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió d’ampliació del centre d’ense
nyament infantil i primari de Gualba (Vallès Oriental) 
(tram. 314-01186/08). Resposta del Govern. p. 58 
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Pregunta al Govern a respondre per Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió d’ampliació del centre d’en escrit sobre el personal d’infermeria que es preveu 
senyament infantil i primari de la Batllòria, a Sant destinar a la propera vacunació de la població in-
Celoni (Vallès Oriental) (tram. 314-01187/08). Res fantil contra el xarampió (tram. 314-01236/08). Res-
posta del Govern. p. 58 posta del Govern. p. 64 

Pregunta al Govern a respondre per Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió d’ampliació del centre d’en escrit sobre l’aplicació del Pla integral per al desen
senyament infantil i primari de la Torreta, a la Roca volupament del Pla director de salut mental i d’ad
del Vallès (Vallès Oriental) (tram. 314-01188/08). diccions (tram. 314-01237/08). Resposta del Go-
Resposta del Govern. p. 58 vern. p. 64 

Pregunta al Govern a respondre per Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió d’ampliació del centre d’en escrit sobre les xarxes de salut mental i d’atenció 
senyament infantil i primari de Santa Maria de primària recollides en el Pla director de salut men-
Martorelles (Vallès Oriental) (tram. 314-01189/08). tal i d’addiccions (tram. 314-01238/08). Resposta 
Resposta del Govern. p. 59 del Govern. p. 65 

Pregunta al Govern a respondre per Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió d’ampliació dels centres escrit sobre la integració del malalt mental en la co
d’ensenyament infantil i primari de Parets del Vallès munitat (tram. 314-01239/08). Resposta del Govern. p. 66 
(Vallès Oriental) (tram. 314-01190/08). Resposta 
del Govern. p. 59 Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre el paper de l’Administració local en la 
Pregunta al Govern a respondre per prevenció de la malaltia mental (tram. 314-01240/ 

escrit sobre la previsió d’ampliació dels centres 08). Resposta del Govern. p. 67 
d’ensenyament infantil i primari de la Llagosta 
(Vallès Oriental) (tram. 314-01191/08). Resposta 
del Govern. p. 59 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les al·legacions presentades pel Col·legi 
de Fisioterapeutes de Catalunya al Projecte de 

Pregunta al Govern a respondre per decret pel qual es regulen les condicions per a 
escrit sobre la detecció i el protocol d’actuació de l’exercici de determinades teràpies naturals (tram. 
l’assetjament escolar (tram. 314-01201/08). Res 314-01242/08). Resposta del Govern. p. 68 
posta del Govern. p. 60 

Pregunta al Govern a respondre per 
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració del Projecte de llei d’infàn

escrit sobre els ajuts per llibres i material escolar en cia de Catalunya (tram. 314-01253/08). Resposta 
l’ensenyament no obligatori i el programa de reuti del Govern. p. 69 
lització de llibres de text (tram. 314-01203/08). Res-
posta del Govern. p. 60 Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre el Pla de xoc per a millorar el sistema 
Pregunta al Govern a respondre per de protecció a la infància (tram. 314-01254/08). 

escrit sobre el Pla de millora de la secundària (tram. Resposta del Govern. p. 70 
314-01204/08). Resposta del Govern. p. 61 

Pregunta al Govern a respondre per 
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la implantació del professional referent 

escrit sobre la recepció del K3 a Gelida (Alt Pene- d’infància en els serveis socials (tram. 314-01255/ 
dès) (tram. 314-01205/08). Resposta del Govern. p. 61 08). Resposta del Govern. p. 70 

Pregunta al Govern a respondre per Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els interlocutors en les converses en escrit sobre els requisits i les responsabilitats del 
tre la Generalitat i el Govern de l’Estat per al tras professional referent d’infància dels serveis socials 
pàs de les competències per a atorgar permisos de (tram. 314-01256/08). Resposta del Govern. p. 71 
treball als immigrants (tram. 314-01207/08). Res-
posta del Govern. p. 62 Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre el personal tècnic dels equips d’atenció 
Pregunta al Govern a respondre per a la infància i l’adolescència (tram. 314-01257/08). 

escrit sobre la petició relativa al traspàs de les Resposta del Govern. p. 71 
competències per a atorgar permisos de treball als 
immigrants (tram. 314-01208/08). Resposta del 
Govern. p. 62 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’increment del personal tècnic dels 
equips d’atenció a la infància i l’adolescència (tram. 

Pregunta al Govern a respondre per 314-01258/08). Resposta del Govern. p. 71 
escrit sobre la situació de les negociacions per al 
traspàs de les competències per a atorgar permisos 
de treball als immigrants (tram. 314-01209/08). 
Resposta del Govern. p. 62 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les polítiques incloents adreçades al 
poble gitano (tram. 314-01264/08). Resposta del 
Govern. p. 71 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els subsectors afectats per la consoli
dació del sector industrial (tram. 314-01225/08). 
Resposta del Govern. p. 63 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els controls dels Mossos d’Esquadra 
en les zones frontereres (tram. 314-01268/08). 
Resposta del Govern. p. 72 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la variant de la carretera N-260, al pas 
per Gerri de la Sal (Pallars Sobirà) (tram. 314-01235/ 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els ciutadans extracomunitaris retin

08). Resposta del Govern. p. 63 guts pels Mossos d’Esquadra a la província de 
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Girona durant el 2006 (tram. 314-01269/08). Res-
posta del Govern. p. 72 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre de places de cursos de català 
per a no-catalanoparlants a la província de Girona 
(tram. 314-01270/08). Resposta del Govern. p. 73 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les obres de la carretera T-704 (tram. 
314-01280/08). Resposta del Govern. p. 74 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els criteris d’execució de les obres de 
la carretera T-704 (tram. 314-01281/08). Resposta 
del Govern. p. 74 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el pressupost per a ajudes a les deno
minacions d’origen dels vins (tram. 314-01285/08). 
Resposta del Govern. p. 74 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la promoció de les denominacions d’ori
gen dels vins de la província de Tarragona (tram. 
314-01286/08). Resposta del Govern. p. 75 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’ampliació d’horari dels centres d’aten
ció primària (tram. 314-01291/08). Resposta del 
Govern. p. 75 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nomenament del director dels Ser-
veis Territorials de Girona del Departament d’Inno-
vació, Universitats i Empresa (tram. 314-01293/08). 
Resposta del Govern. p. 76 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els ajuts als pescadors de teranyina 
(tram. 314-01294/08). Resposta del Govern. p. 76 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els ajuts de la política agrària comuna 
(tram. 314-01295/08). Resposta del Govern. p. 76 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el Pla estratègic de turisme de 
Catalunya 2005-2010 (tram. 314-01298/08). Respos
ta del Govern. p. 77 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures de suport al sector lacti 
(tram. 314-01300/08). Resposta del Govern. p. 77 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els ajuts al desballestament per atura
da definitiva de vaixells de pesca que s’han trami
tat del gener de 2004 ençà (tram. 314-01301/08). 
Resposta del Govern. p. 78 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els ajuts al desballestament per atura
da definitiva de vaixells de pesca que ha rebut la 
Generalitat (tram. 314-01302/08). Resposta del 
Govern. p. 78 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les aturades biològiques de vaixells de 
pesca (tram. 314-01303/08). Resposta del Govern. p. 79 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els motius i els criteris de les indemnit
zacions per aturades biològiques de vaixells de 
pesca (tram. 314-01304/08). Resposta del Govern. p. 79 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre els ajuts per a la construcció de vaixells de 

pesca del gener del 2004 ençà (tram. 314-01305/08). 
Resposta del Govern. p. 81 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el percentatge de l’ajut respecte a la 
inversió per a l’adquisició de vaixells de pesca 
(tram. 314-01306/08). Resposta del Govern. p. 82 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els requisits per a treballar de mariner 
en embarcacions de pesca (tram. 314-01307/08). 
Resposta del Govern. p. 82 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la tramitació del Pla especial del port de 
Vilanova i la Geltrú (Garraf) (tram. 314-01308/08). 
Resposta del Govern. p. 83 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les obres del port de Vilanova i la Geltrú 
(Garraf) (tram. 314-01309/08). Resposta del Go
vern. p. 83 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els terrenys afectats pel conveni entre 
l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú (Garraf) (tram. 314-01310/08). Resposta 
del Govern. p. 84 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les tanques de seguretat del projecte 
constructiu de la carretera T-330 (tram. 314-01329/ 
08). Resposta del Govern. p. 84 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les obres de construcció de la carretera 
T-330 i l’enllaç viari amb Prat de Comte (Terra Alta) 
(tram. 314-01330/08). Resposta del Govern. p. 85 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les actuacions immediates davant la 
crisi del sector del cítric (tram. 314-01332/08). Res-
posta del Govern. p. 85 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la creació d’una taula de negociació per 
al Programa de desenvolupament rural de Cata
lunya 2007-2013 (tram. 314-01333/08). Resposta 
del Govern. p. 87 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el servei de ginecologia del centre 
d’atenció primària de Gandesa (Terra Alta) (tram. 
314-01334/08). Resposta del Govern. p. 88 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la situació de l’Institut de Desenvolupa
ment de les Comarques de l’Ebre (tram. 314
01335/08). Resposta del Govern. p. 88 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la intervenció dels grups d’atenció lo
cal i dels municipis en el Programa de desenvolu
pament rural de Catalunya 2007-2013 (tram. 314
01336/08). Resposta del Govern. p. 88 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el servei de pediatria del centre d’aten
ció primària de Gandesa (Terra Alta) (tram. 314
01337/08). Resposta del Govern. p. 89 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les obres de reg a la Terra Alta (tram. 
314-01338/08). Resposta del Govern. p. 89 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’estat de la via a la zona de l’estació de 
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Campdevànol (Ripollès) (tram. 314-01341/08). Res-
posta del Govern. p. 90 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els redactors del planejament dels 
municipis de la Vall de Ribes (tram. 314-01346/08). 
Resposta del Govern. p. 90 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la redacció del planejament de Queralbs 
(Ripollès) (tram. 314-01347/08). Resposta del Go
vern. p. 91 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la redacció del planejament de Cam
pelles (Ripollès) (tram. 314-01348/08). Resposta del 
Govern. p. 91 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la redacció del planejament de Ribes 
de Freser (Ripollès) (tram. 314-01349/08). Respos
ta del Govern. p. 91 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la redacció del planejament de Planoles 
(Ripollès) (tram. 314-01350/08). Resposta del Go
vern. p. 91 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la redacció del planejament de Pardi
nes (Ripollès) (tram. 314-01351/08). Resposta del 
Govern. p. 91 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la redacció del planejament de Toses 
(Ripollès) (tram. 314-01352/08). Resposta del Go
vern. p. 92 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la situació de la variant de les Planes 
d’Hostoles (Garrotxa) (tram. 314-01353/08). Res-
posta del Govern. p. 92 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la variant de la carretera C-31 al seu pas 
per Verges (Baix Empordà) (tram. 314-01372/08). 
Resposta del Govern. p. 92 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’opinió dels veïns en la variant de la 
carretera C-31 al seu pas per Verges (Baix Empor
dà) (tram. 314-01373/08). Resposta del Govern. p. 92 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les obres de millora de la carretera C-31, 
entre Corçà i Figueres (tram. 314-01374/08). Res-
posta del Govern. p. 93 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el centre d’ensenyament de primària de 
Forallac (Baix Empordà) (tram. 314-01375/08). Res-
posta del Govern. p. 93 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els habitatges afectats per les obres de 
supressió d’un pas a nivell a Masquefa (Anoia) 
(tram. 314-01390/08). Resposta del Govern. p. 93 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les gestions fetes davant el Ministeri de 
Foment i l’Administrador d’Infraestructures Ferrovià
ries amb relació a la doble via fèrria entre Arenys de 
Mar i Blanes (tram. 314-01407/08). Resposta del 
Govern. p. 95 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les accions per a augmentar la freqüèn
cia de pas dels autobusos entre els municipis de la 

Selva i les estacions de tren de la línia Barcelona -
Portbou (tram. 314-01408/08). Resposta del Go
vern. p. 95 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’emplaçament de l’escorxador trans
fronterer a la Cerdanya (tram. 314-01410/08). Res-
posta del Govern. p. 95 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió de finiment del desdobla
ment de la carretera N-II al pas per les comarques 
nord-orientals (tram. 314-01411/08). Resposta del 
Govern. p. 96 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les gestions fetes davant Renfe per a 
solucionar els retards dels trens a les comarques 
nord-orientals (tram. 314-01412/08). Resposta del 
Govern. p. 96 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el calendari de finiment de les obres de 
desdoblament de la carretera C-66 al pas per les 
comarques del Gironès i el Baix Empordà (tram. 
314-01414/08). Resposta del Govern. p. 97 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’augment de la seguretat de la variant 
de Sant Daniel de la carretera N-II, al Gironès (tram. 
314-01415/08). Resposta del Govern. p. 97 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les gestions fetes davant Renfe per a 
adaptar les estacions i el material mòbil de la xar
xa ferroviària a les persones amb mobilitat reduïda 
(tram. 314-01417/08). Resposta del Govern. p. 98 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el posicionament del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques pel que fa a la 
construcció de la depuradora de l’alt Maresme 
(tram. 314-01419/08). Resposta del Govern. p. 98 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el grau de compliment dels objectius i 
les actuacions del primer pla general de la formació 
professional (tram. 314-01434/08). Resposta del 
Govern. p. 98 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre de programes de garantia 
social que s’han dut a terme els tres darrers cursos 
(tram. 314-01436/08). Resposta del Govern. p. 99 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els resultats d’inserció professional o 
educativa dels programes de garantia social (tram. 
314-01437/08). Resposta del Govern. p. 99 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el desdoblament de la carretera C-53 
entre Tàrrega i Balaguer (tram. 314-01444/08). 
Resposta del Govern. p. 100 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la denegació de l’autorització d’una 
planta solar a Miralcamp (Pla d’Urgell) (tram. 314
01448/08). Resposta del Govern. p. 100 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’opinió del conseller de Política Territo
rial i Obres Públiques respecte a la construcció d’una 
presa al congost de Mont-rebei (tram. 314-01449/08). 
Resposta del Govern. p. 100 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la construcció d’una presa al congost 
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de Mont-rebei (tram. 314-01450/08). Resposta del 
Govern. p. 101 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’aparcament del centre penitenciari de 
Tàrrega (Urgell) (tram. 314-01469/08). Resposta 
del Govern. p. 101 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’accés a l’autovia A-2 amb relació al 
centre penitenciari de Tàrrega (Urgell) (tram. 314
01471/08). Resposta del Govern. p. 101 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els títols i els descomptes per a la línia 
del tren d’alta velocitat (tram. 314-01473/08). Res-
posta del Govern. p. 102 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els ajuts als usuaris de la línia del tren 
d’alta velocitat (tram. 314-01475/08). Resposta del 
Govern. p. 102 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les gestions per a aconseguir abona
ments per als usuaris del tren d’alta velocitat (tram. 
314-01477/08). Resposta del Govern. p. 102 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les inversions en mesures de segure
tat a la línia del tren d’alta velocitat entre l’estació 
de Lleida i el canviador d’ample de Roda de Barà 
(tram. 314-01479/08). Resposta del Govern. p. 102 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la participació en el disseny de les 
mesures de seguretat a la línia del tren d’alta velo
citat entre l’estació de Lleida i el canviador d’ample 
de Roda de Barà (tram. 314-01480/08). Resposta 
del Govern. p. 103 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el coneixement de la inversió en mesu
res de seguretat a la línia del tren d’alta velocitat 
entre l’estació de Lleida i el canviador d’ample de 
Roda de Barà (tram. 314-01481/08). Resposta del 
Govern. p. 103 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’oferiment del local de l’Incasol del 
carrer dels Àngels, de Barcelona, a entitats o asso
ciacions altres que el Partit dels Socialistes de 
Catalunya (tram. 314-01507/08). Resposta del Go
vern. p. 103 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els acords entre la Santa Seu i l’Estat 
espanyol pel que fa a la normativa reguladora dels 
centres de culte (tram. 314-01510/08). Resposta 
del Govern. p. 104 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els criteris que es prendran com a base 
per a elaborar el Projecte de llei de regulació de 
centres de culte (tram. 314-01511/08). Resposta 
del Govern. p. 104 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el desplegament de l’Estatut en l’àmbit 
de la regulació de les matèries relatives al fet reli
giós (tram. 314-01512/08). Resposta del Govern. p. 105 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la construcció d’una gran mesquita a 
Barcelona (tram. 314-01513/08). Resposta del Go
vern. p. 105 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’impuls des de la laïcitat d’un espai 
públic que es fonamenti en els valors de la toleràn
cia activa i del respecte democràtic a totes les op
cions religioses (tram. 314-01514/08). Resposta del 
Govern. p. 105 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els convenis de col·laboració que pre
veu fer amb les federacions d’entitats religioses 
(tram. 314-01515/08). Resposta del Govern. p. 106 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les convocatòries per a accedir a sub
vencions destinades a fomentar la relació entre les 
entitats religioses i la societat catalana i sobre els 
criteris pels quals s’atorguen (tram. 314-01517/08). 
Resposta del Govern. p. 106 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les subvencions atorgades per a ampliar 
estudis superiors fora de Catalunya relacionats amb 
les religions i la laïcitat (tram. 314-01518/08). Res-
posta del Govern. p. 107 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els criteris que s’han pres com a base i 
els col·lectius que s’han consultat per a elaborar di-
verses guies relacionades amb la pluralitat de creen
ces (tram. 314-01519/08). Resposta del Govern. p. 108 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les entitats religioses i les associacions 
que han rebut ajuts de la Direcció General d’Afers 
Religiosos els anys 2005 i 2006 i sobre els criteris 
per a concedir-los (tram. 314-01520/08). Resposta 
del Govern. p. 109 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la participació en la gestió del Registre 
d’Entitats Religioses de l’Estat espanyol (tram. 314
01521/08). Resposta del Govern. p. 109 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els contactes amb l’Església catòlica 
amb relació a l’elaboració d’una normativa regulado
ra dels centres de culte (tram. 314-01523/08). Res-
posta del Govern. p. 109 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’aplicació dels acords entre l’Estat es
panyol i la Santa Seu pel que fa a l’ensenyament de 
la religió catòlica (tram. 314-01524/08). Resposta 
del Govern. p. 110 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les entitats religioses a les quals s’ha 
denegat la sol·licitud d’ajut o subvenció durant el 
2006 (tram. 314-01525/08). Resposta del Govern. p. 110 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la Clínica de Vic (tram. 314-01527/08). 
Resposta del Govern. p. 111 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el contingut de l’acord amb Acesa so
bre els teletacs (tram. 314-01534/08). Resposta del 
Govern. p. 111 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el motiu pel qual Acesa deixarà de fa
cilitar teletacs gratuïts (tram. 314-01535/08). Res-
posta del Govern. p. 112 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la reobertura de la xarxa de ferrocarril 
entre Reus i Roda de Barà (tram. 314-01594/08). 
Resposta del Govern. p. 112 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la reducció del servei d’atenció als usua
ris de les estacions de ferrocarril de Renfe (tram. 
314-01597/08). Resposta del Govern. p. 112 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’estat de tramitació del projecte de mi-
llora del tram Altafulla - Salomó de la carretera T-202, 
sobre l’inici de les obres i sobre l’afectació del projec
te al traspàs a la Diputació de Tarragona del tram 
d’aquesta carretera entre Altafulla i la Riera de Gaià 
(tram. 314-01598/08). Resposta del Govern. p. 113 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les actuacions que duu a terme per se
nyalitzar la localització de l’estació del TAV del Camp 
de Tarragona a la xarxa de carreteres (tram. 314
01599/08). Resposta del Govern. p. 113 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el coneixement que té el conseller de 
Política Territorial i Obres Públiques de les al·le
gacions de l’Ajuntament de Girona a l’estudi informa
tiu del Projecte de traçat del tren d’alta velocitat a 
Girona (tram. 314-01600/08). Resposta del Govern. p. 114 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el fet que el Ministeri de Foment hagi 
denegat les al·legacions presentades per l’Ajunta
ment de Girona a l’estudi informatiu del Projecte de 
traçat del tren d’alta velocitat a Girona (tram. 314
01601/08). Resposta del Govern. p. 114 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el fet que el control de les obres del tren 
d’alta velocitat i el del tren convencional els facin les 
mateixes empreses adjudicatàries del projecte 
(tram. 314-01602/08). Resposta del Govern. p. 114 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la recomanació d’auditar l’estat de cada 
edifici afectat pel pas del tren abans de l’inici de les 
obres del tren d’alta velocitat i del convencional a 
Girona (tram. 314-01603/08). Resposta del Govern. p. 115 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la construcció d’un enllaç i un camí 
entre les pedreres i els carrils d’entrada a l’autopis
ta C-16 a Sant Vicenç de Castellet (Bages) (tram. 
314-01604/08). Resposta del Govern. p. 115 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els convenis en vigor destinats a la 
cooperació i el desenvolupament de tercers països 
(tram. 314-01609/08). Resposta del Govern. p. 115 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els convenis signats amb les corpora
cions locals destinats a la cooperació i el desenvo
lupament de tercers països (tram. 314-01610/08). 
Resposta del Govern. p. 116 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la construcció d’un institut d’educació 
secundària a Vacarisses (Vallès Occidental) (tram. 
314-01630/08). Resposta del Govern. p. 116 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el tractament de la diversitat religiosa 
en els mitjans de comunicació públics (tram. 314
01634/08). Resposta del Govern. p. 116 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els interns a les presons en data 31 de 
desembre de 2006 (tram. 314-01783/08). Respos
ta del Govern. p. 117 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el retorn del cèntim sanitari als pagesos 
(tram. 314-01815/08). Resposta del Govern. p. 117 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el desplegament legislatiu del retorn del 
cèntim sanitari als pagesos (tram. 314-01816/08). 
Resposta del Govern. p. 117 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el procediment normatiu del retorn del 
cèntim sanitari als pagesos (tram. 314-01817/08). 
Resposta del Govern. p. 118 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’avaluació de la quantia i el procedi
ment del retorn del cèntim sanitari als pagesos 
(tram. 314-01818/08). Resposta del Govern. p. 118 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’aplicació del retorn del cèntim sanitari 
a sectors altres que la pagesia (tram. 314-01819/08). 
Resposta del Govern. p. 118 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’escola de Pontons (Alt Penedès) (tram. 
314-01910/08). Resposta del Govern. p. 119 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’escola de Sant Quintí de Mediona 
(Alt Penedès) (tram. 314-01912/08). Resposta del 
Govern. p. 119 

1.27. 

1.27.15. 

Preguntes al director general i al Con
sell d’Administració de la Corporació 
Catalana de Ràdio i Televisió 
Preguntes per escrit 

Pregunta al director general de la Cor
poració Catalana de Ràdio i Televisió a respondre 
per escrit sobre les raons per les quals en l’edició del 
Telenotícies Vespre del 3 de febrer de 2007 no es va 
fer cap referència al fet que el presumpte assassí de 
l’alcalde de Fago (Osca) havia estat candidat del 
PSOE a l’alcaldia (tram. 315-00009/08). Resposta 
del director general. p. 120 

Pregunta al director general de la Cor
poració Catalana de Ràdio i Televisió a respondre 
per escrit sobre la reemissió pel canal 3/24 de no
tícies de dies anteriors (tram. 315-00010/08). Res-
posta del director general. p. 120 

Pregunta al director general de la Cor
poració Catalana de Ràdio i Televisió a respondre 
per escrit sobre l’emissió reiterada d’unes declara
cions de la tercera tinenta d’alcalde de l’Ajuntament 
de Barcelona amb relació a les platges (tram. 315
00011/08). Resposta del director general. p. 121 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
3.25. Preguntes al Govern 
3.25.10. Preguntes orals en comissió 

Pregunta al Govern a respondre oral
ment en comissió sobre el campus de la Universi
tat Rovira i Virgili a les Terres de l’Ebre (tram. 311
00108/08). Anunci. p. 122 

Pregunta al Govern a respondre oral
ment en comissió sobre les inversions en el campus 
de la Universitat Rovira i Virgili a les Terres de l’Ebre 
(tram. 311-00109/08). Anunci. p. 122 

Pregunta al Govern a respondre oral
ment en comissió sobre la implantació del campus 
de la Universitat Rovira i Virgili a les Terres de l’Ebre 
(tram. 311-00110/08). Anunci. p. 122 
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Pregunta al Govern a respondre oral
ment en comissió sobre les mesures de l’Acord 
estratègic per a la internacionalització, la qualitat de 
l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana 
que afecten la formació professional (tram. 311
00126/08). Anunci. p. 122 

3.25.15. Preguntes per escrit 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre d’inscrits en el Registre Cen
tral de Persones Assegurades del Servei Català de 
la Salut amb nacionalitat no espanyola informada i 
residents a Barcelona durant el 2006 (tram. 314
02828/08). Formulació. p. 123 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el simulacre d’activació del Pla de se
guretat de les químiques de Tarragona (tram. 314
02829/08). Formulació. p. 123 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la implantació del bitllet únic a la demar
cació de Tarragona (tram. 314-02830/08). Formula-
ció. p. 124 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les inversions en la línia C-2 de roda
lia entre Barcelona i Sant Vicenç de Calders (tram. 
314-02831/08). Formulació. p. 124 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les accions empreses davant les inci
dències del servei de rodalia de Renfe (tram. 314
02832/08). Formulació. p. 124 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la valoració del Pla d’actuacions urgents 
al servei de rodalia de Renfe (tram. 314-02833/08). 
Formulació. p. 125 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la construcció de la línia de ferrocarril 
orbital entre Vilanova i la Geltrú i Mataró (tram. 314
02834/08). Formulació. p. 125 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les línies d’investigació obertes pel que 
fa al càncer infantil (tram. 314-02836/08). Formula-
ció. p. 125 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la instal·lació d’un aparell de radiocirurgia 
estereotàxica fraccionada (tram. 314-02837/08). For
mulació. p. 126 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les previsions per a executar el soter
rament o el desplaçament de línia de la 220 kV que 
passa per sobre de l’escola Mestral, de Sant Feliu 
de Llobregat (Baix Llobregat) (tram. 314-02838/08). 
Formulació. p. 126 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la despesa en publicitat, difusió i cam
panyes institucionals del Departament d’Universi
tats, Recerca i Societat de la Informació el 2006 
(tram. 314-02839/08). Formulació. p. 126 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el lliurament de vals de menjador als 
alts càrrecs del Departament de la Presidència 
(tram. 314-02840/08). Formulació. p. 126 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el lliurament de vals de menjador als 
alts càrrecs del Departament de la Vicepresidència 
i dels organismes autònoms que en depenen (tram. 
314-02841/08). Formulació. p. 127 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el lliurament de vals de menjador als 
alts càrrecs del Departament d’Acció Social i Ciu
tadania i dels organismes autònoms que en depe
nen (tram. 314-02842/08). Formulació. p. 127 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el lliurament de vals de menjador als 
alts càrrecs del Departament d’Agricultura, Alimen
tació i Acció Rural i dels organismes autònoms que 
en depenen (tram. 314-02843/08). Formulació. p. 127 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el lliurament de vals de menjador als alts 
càrrecs del Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació i dels organismes autònoms que en 
depenen (tram. 314-02844/08). Formulació. p. 128 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el lliurament de vals de menjador als 
alts càrrecs del Departament d’Economia i Finan
ces i dels organismes autònoms que en depenen 
(tram. 314-02845/08). Formulació. p. 128 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el lliurament de vals de menjador als 
alts càrrecs del Departament d’Educació i dels or
ganismes autònoms que en depenen (tram. 314
02846/08). Formulació. p. 128 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el lliurament de vals de menjador als 
alts càrrecs del Departament de Governació i Admi
nistracions Públiques i dels organismes autònoms 
que en depenen (tram. 314-02847/08). Formulació. p. 129 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el lliurament de vals de menjador als 
alts càrrecs del Departament d’Innovació, Universi
tats i Empresa i dels organismes autònoms que en 
depenen (tram. 314-02848/08). Formulació. p. 129 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el lliurament de vals de menjador als 
alts càrrecs del Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació i dels organismes autò
noms que en depenen (tram. 314-02849/08). For
mulació. p. 129 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el lliurament de vals de menjador als 
alts càrrecs del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge i dels organismes autònoms que en de-
penen (tram. 314-02850/08). Formulació. p. 130 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el lliurament de vals de menjador als 
alts càrrecs del Departament de Política Territorial 
i Obres Públiques i dels organismes autònoms que 
en depenen (tram. 314-02851/08). Formulació. p. 130 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el lliurament de vals de menjador als 
alts càrrecs del Departament de Salut i dels orga
nismes autònoms que en depenen (tram. 314
02852/08). Formulació. p. 130 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el lliurament de vals de menjador als 
alts càrrecs del Departament de Treball i dels orga
nismes autònoms que en depenen (tram. 314
02853/08). Formulació. p. 131 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la despesa en dietes de desplaçament 
dels alts càrrecs i del personal eventual del Depar
tament de la Presidència, del conseller primer i el 
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seu Gabinet i de l’entorn del president el 2006 dels alts càrrecs i del personal eventual del Depar
(tram. 314-02854/08). Formulació. p. 131 tament de Salut el 2006 (tram. 314-02867/08). For

mulació. p. 135 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la despesa en dietes de desplaçament Pregunta al Govern a respondre per 
dels alts càrrecs i del personal eventual del Depar escrit sobre la despesa en dietes de desplaçament 
tament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca el 2006 dels alts càrrecs i del personal eventual del Depar
(tram. 314-02855/08). Formulació. p. 131 tament de Treball i Indústria el 2006 (tram. 314

02868/08). Formulació. p. 136 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la despesa en dietes de desplaçament Pregunta al Govern a respondre per 
dels alts càrrecs i del personal eventual del Depar escrit sobre la despesa en dietes de desplaçament 
tament de Benestar i Família el 2006 (tram. 314 dels alts càrrecs i del personal eventual del Depar
02856/08). Formulació. p. 132 tament d’Universitats, Recerca i Societat de la In

formació el 2006 (tram. 314-02869/08). Formulació. p. 136 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la despesa en dietes de desplaçament Pregunta al Govern a respondre per 
dels alts càrrecs i del personal eventual del Depar escrit sobre la despesa en atencions protocol·làries 
tament de Comerç, Turisme i Consum el 2006 (tram. i de representació del Departament de la Presidèn
314-02857/08). Formulació. p. 132 cia, del conseller primer i el seu Gabinet i del pre

sident i el seu entorn el 2006 (tram. 314-02870/08). 
Pregunta al Govern a respondre per Formulació. p. 136 

escrit sobre la despesa en dietes de desplaçament 
dels alts càrrecs i del personal eventual del Depar- Pregunta al Govern a respondre per 
tament de Cultura el 2006 (tram. 314-02858/08). escrit sobre la despesa en atencions protocol·làries 
Formulació. p. 132 i de representació del Departament de Relacions 

Parlamentàries i Participació el 2006 (tram. 314
Pregunta al Govern a respondre per 02871/08). Formulació. p. 136 

escrit sobre la despesa en dietes de desplaçament 
dels alts càrrecs i del personal eventual del Depar- Pregunta al Govern a respondre per 
tament d’Economia i Finances el 2006 (tram. 314 escrit sobre la despesa en atencions protocol·làries 
02859/08). Formulació. p. 133 i de representació del Departament de Política Ter

ritorial i Obres Públiques el 2006 (tram. 314-02872/ 
Pregunta al Govern a respondre per 08). Formulació. p. 137 

escrit sobre la despesa en dietes de desplaçament 
dels alts càrrecs i del personal eventual del Depar- Pregunta al Govern a respondre per 
tament d’Educació el 2006 (tram. 314-02860/08). escrit sobre la despesa en atencions protocol·làries 
Formulació. p. 133 i de representació del Departament de Justícia el 

2006 (tram. 314-02873/08). Formulació. p. 137 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la despesa en dietes de desplaçament Pregunta al Govern a respondre per 
dels alts càrrecs i del personal eventual del Depar escrit sobre la despesa en atencions protocol·làries 
tament de Governació i Administracions Públiques i de representació del Departament d’Interior el 2006 
el 2006 (tram. 314-02861/08). Formulació. p. 133 (tram. 314-02874/08). Formulació. p. 137 

Pregunta al Govern a respondre per Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la despesa en dietes de desplaçament escrit sobre la despesa en atencions protocol·làries 
dels alts càrrecs i del personal eventual del Depar i de representació del Departament d’Economia i 
tament d’Interior el 2006 (tram. 314-02862/08). For- Finances el 2006 (tram. 314-02875/08). Formula
mulació. p. 134 ció. p. 137 

Pregunta al Govern a respondre per Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la despesa en dietes de desplaçament escrit sobre la despesa en atencions protocol·làries 
dels alts càrrecs i del personal eventual del Depar i de representació del Departament de Governació i 
tament de Justícia el 2006 (tram. 314-02863/08). Administracions Públiques el 2006 (tram. 314-02876/ 
Formulació. p. 134 08). Formulació. p. 138 

Pregunta al Govern a respondre per Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la despesa en dietes de desplaçament escrit sobre la despesa en atencions protocol·làries 
dels alts càrrecs i del personal eventual del Depar i de representació del Departament d’Educació el 
tament de Medi Ambient i Habitatge el 2006 (tram. 2006 (tram. 314-02877/08). Formulació. p. 138 
314-02864/08). Formulació. p. 134 

Pregunta al Govern a respondre per 
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa en atencions protocol·làries 

escrit sobre la despesa en dietes de desplaçament i de representació del Departament de Cultura el 
dels alts càrrecs i del personal eventual del De 2006 (tram. 314-02878/08). Formulació. p. 138 
partament de Política Territorial i Obres Públiques 
el 2006 (tram. 314-02865/08). Formulació. p. 135 Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre la despesa en atencions protocol·làries 
Pregunta al Govern a respondre per i de representació del Departament de Salut el 2006 

escrit sobre la despesa en dietes de desplaçament (tram. 314-02879/08). Formulació. p. 138 
dels alts càrrecs i del personal eventual del Depar
tament de Relacions Institucionals i Participació el 
2006 (tram. 314-02866/08). Formulació. p. 135 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la despesa en atencions protocol·làries 
i de representació del Departament d’Agricultura, Ra-

Pregunta al Govern a respondre per maderia i Pesca el 2006 (tram. 314-02880/08). For
escrit sobre la despesa en dietes de desplaçament mulació. p. 139 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la despesa en atencions protocol·làries 
i de representació del Departament de Treball i In
dústria el 2006 (tram. 314-02881/08). Formulació. p. 139 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la despesa en atencions protocol·làries 
i de representació del Departament de Comerç, Tu
risme i Consum el 2006 (tram. 314-02882/08). For
mulació. p. 139 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la despesa en atencions protocol·làries 
i de representació del Departament de Benestar i 
Família el 2006 (tram. 314-02883/08). Formulació. p. 139 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la despesa en atencions protocol·làries 
i de representació del Departament de Medi Ambient 
i Habitatge el 2006 (tram. 314-02884/08). Formula-
ció. p. 140 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la despesa en atencions protocol·làries 
i de representació del Departament d’Universitats, 
Recerca i Societat de la Informació el 2006 (tram. 
314-02885/08). Formulació. p. 140 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la despesa en publicitat, difusió i cam
panyes institucionals del Departament de la Presi
dència, del conseller primer i del seu Gabinet i del 
president i el seu entorn el 2006 (tram. 314-02886/ 
08). Formulació. p. 140 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la despesa en publicitat, difusió i cam
panyes institucionals del Departament de Relacions 
Institucionals i Participació el 2006 (tram. 314
02887/08). Formulació. p. 140 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’assignació d’un membre del Cos de 
Mossos d’Esquadra a cadascun dels centres edu
catius (tram. 314-02888/08). Formulació. p. 141 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els motius pels quals el conseller de la 
Vicepresidència fa servir el títol de vicepresident de 
la Generalitat en les comunicacions oficials (tram. 
314-02889/08). Formulació. p. 141 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les funcions i les retribucions de Carlos 
Jiménez Villarejo en el Departament d’Interior, Re
lacions Institucionals i Participació (tram. 314
02890/08). Formulació. p. 142 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el viatge de la consellera de Salut a 
Venècia (Itàlia) (tram. 314-02891/08). Formulació. p. 142 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el responsable polític dels cursos que 
els Mossos d’Esquadra imparteixen als propietaris 
de discoteques i sales de festes a la comissaria de 
les Corts, de Barcelona (tram. 314-02892/08). For
mulació. p. 142 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió que té per a l’edició del 2008 
del Mercat Internacional d’Edició de Música (tram. 
314-02893/08). Formulació. p. 143 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el motiu pel qual s’ha renunciat a tenir 
un estand propi i s’ha optat per a incloure les com

panyies discogràfiques catalanes dins l’estand es
panyol en el Mercat Internacional d’Edició de Músi
ca (tram. 314-02894/08). Formulació. p. 143 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les obres del tram de la carretera C-16 
entre Cercs i Sant Jordi de Cercs (tram. 314-02895/ 
08). Formulació. p. 143 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les obres de la galeria d’evacuació del 
túnel del Cadí (tram. 314-02896/08). Formulació. p. 144 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’inici de les obres de millora de la car
retera C-26 entre Berga, Borredà i Ripoll (tram. 314
02897/08). Formulació. p. 144 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’inici de les obres de millora de la car
retera C-26 entre Navès, Montmajor i Berga (tram. 
314-02898/08). Formulació. p. 144 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els mesuraments del nivell de soroll pel 
pas del metro fetes pel Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques al carrer de Rosselló, 
de Barcelona (tram. 314-02899/08). Formulació. p. 144 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures de seguretat en la represa 
dels treballs de la tuneladora de les obres de la línia 
9 del metro al barri de Sant Andreu de Palomar, de 
Barcelona (tram. 314-02900/08). Formulació. p. 145 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’import de la taxa per tona de runa de 
construcció abocada als dipòsits autoritzats (tram. 
314-02901/08). Formulació. p. 145 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la dotació d’aigua a l’estany d’Ivars i 
Vila-sana (tram. 314-02902/08). Formulació. p. 145 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les compensacions previstes per als 
propietaris afectats per la zona de protecció espe
cial per als ocells de Granyena de Segarra (tram. 
314-02903/08). Formulació. p. 145 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les compensacions previstes per als 
propietaris afectats per la zona de protecció espe
cial per als ocells d’Almenar (Segrià) (tram. 314
02904/08). Formulació. p. 146 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les compensacions previstes per als 
propietaris afectats per la zona de protecció espe
cial per als ocells d’Alguaire (Segrià) (tram. 314
02905/08). Formulació. p. 146 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les compensacions previstes per als 
propietaris afectats per la zona de protecció espe
cial per als ocells de Bellpuig (Urgell) (tram. 314
02906/08). Formulació. p. 146 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el cost de les obres d’ampliació del 
polígon industrial de Camp Llong, de Balaguer (No
guera) (tram. 314-02907/08). Formulació. p. 146 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la promoció i la qualitat de la fruita dol
ça de la província de Lleida (tram. 314-02908/08). 
Formulació. p. 147 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el manteniment dels llocs de treball de 
l’empresa Primayor, de Mollerussa (Pla d’Urgell) 
(tram. 314-02909/08). Formulació. p. 147 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el calendari previst de les obres de l’ae
roport d’Alguaire (Segrià) (tram. 314-02910/08). 
Formulació. p. 147 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’alliberament dels peatges de l’autopis
ta AP-2 entre Soses i el Vendrell per als residents 
(tram. 314-02911/08). Formulació. p. 147 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les negociacions per a modificar la pro-
posta de reforma de l’Organització Comuna de 
Mercat de les fruites i les hortalisses (tram. 314
02912/08). Formulació. p. 148 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la tramitació de la denominació d’origen 
Pera de Lleida (tram. 314-02913/08). Formulació. p. 148 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la unitat d’acció amb el sector de la frui
ta dolça per a aconseguir propostes i un calendari 
d’actuació (tram. 314-02914/08). Formulació. p. 148 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió de finançament per a donar 
suport al Consell Estratègic de la Fruita Dolça 
(tram. 314-02915/08). Formulació. p. 148 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures sanitàries per a evitar la 
grip aviària (tram. 314-02916/08). Formulació. p. 149 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures per a pal·liar la crisi dels 
cítrics (tram. 314-02917/08). Formulació. p. 149 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les reunions amb la Taula Sectorial 
dels Cítrics (tram. 314-02918/08). Formulació. p. 149 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el grau d’execució dels acords contrets 
amb la Taula Sectorial dels Cítrics (tram. 314-02919/ 
08). Formulació. p. 149 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’execució del Pla de desenvolupament 
rural del 2006 (tram. 314-02920/08). Formulació. p. 150 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els criteris aplicats per a adjudicar els 
expedients de millora de camins i accessos rurals 
(tram. 314-02921/08). Formulació. p. 150 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures previstes per al 2007 per 
a potenciar i consolidar la pagesia (tram. 314
02922/08). Formulació. p. 150 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures previstes per al 2007 per a 
afavorir la competitivitat de la indústria agroalimen
tària (tram. 314-02923/08). Formulació. p. 150 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures i els recursos previstos per 
al 2007 per a impulsar la diversificació de l’activitat 
econòmica al camp (tram. 314-02924/08). Formu
lació. p. 151 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures per a estructurar i enfortir 
les potencialitats dels sectors agrícoles i ramaders 
(tram. 314-02927/08). Formulació. p. 151 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures i els recursos per a elabo
rar i aplicar un pla de formació dels professionals 
agraris (tram. 314-02928/08). Formulació. p. 151 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures i els recursos per a impul
sar l’ús de les assegurances agràries per a afron
tar els riscos naturals (tram. 314-02929/08). Formu
lació. p. 151 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el desplaçament dels toxicòmans al 
districte de Sants-Montjuïc, de Barcelona (tram. 
314-02930/08). Formulació. p. 152 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el mercat ambulant del carrer de l’Arc 
de Sant Agustí, de Barcelona (tram. 314-02931/08). 
Formulació. p. 152 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la coordinació amb l’Ajuntament per a 
controlar les activitats derivades del mercat ambu
lant del carrer de l’Arc de Sant Agustí, de Barcelona 
(tram. 314-02932/08). Formulació. p. 152 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els municipis d’entre 5.000 i 10.000 
habitants que disposen de cos de policia o de vigi
lants (tram. 314-02933/08). Formulació. p. 152 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el dispositiu de seguretat del Parc Güell 
i el seu entorn (tram. 314-02934/08). Formulació. p. 153 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’increment de la inseguretat ciutadana 
al Parc Güell i el seu entorn (tram. 314-02935/08). 
Formulació. p. 153 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la coordinació entre els Mossos d’Es
quadra i la Guàrdia Urbana en la vigilància del Parc 
Güell, a Barcelona (tram. 314-02936/08). Formula-
ció. p. 153 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’entrada en funcionament de la comis
saria de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Es
quadra de l’àrea bàsica policial de l’Eixample, de 
Barcelona (tram. 314-02937/08). Formulació. p. 153 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’endarreriment en la construcció de la 
comissaria de la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra de l’Eixample, de Barcelona (tram. 314
02938/08). Formulació. p. 154 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el servei de l’oficina d’atenció ciutada
na del Cos de Mossos d’Esquadra de la Gran Via 
de les Corts Catalanes, de Barcelona (tram. 314
02939/08). Formulació. p. 154 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les detencions per robatoris i actes de 
vandalisme en cotxes durant el 2007 al barri del 
Poblenou, de Barcelona (tram. 314-02940/08). For
mulació. p. 154 
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Pregunta al Govern a respondre per Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les denúncies per robatori de motoci escrit sobre els alumnes de les 9.000 places de 
cletes i ciclomotors al districte d’Horta-Guinardó, de formació professional creades del 2004 ençà que 
Barcelona, des del dia 1 de desembre de 2006 han superat un cicle formatiu de grau superior 
(tram. 314-02941/08). Formulació. p. 154 (tram. 314-02957/08). Formulació. p. 159 

Pregunta al Govern a respondre per Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la presència de toxicòmans al carrer escrit sobre la depuradora de Santa Bàrbara (Mont
dels Ferrocarrils Catalans, de Barcelona (tram. 314 sià) (tram. 314-02958/08). Formulació. p. 159 
02942/08). Formulació. p. 155 

Pregunta al Govern a respondre per 
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les depuradores projectades al Baix 

escrit sobre els abocadors de runa de la Terra Alta Ebre (tram. 314-02959/08). Formulació. p. 160 
(tram. 314-02943/08). Formulació. p. 155 

Pregunta al Govern a respondre per 
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les depuradores projectades al Montsià 

escrit sobre la conservació del riu Ciurana a la Ri (tram. 314-02960/08). Formulació. p. 160 
bera d’Ebre (tram. 314-02944/08). Formulació. p. 155 

Pregunta al Govern a respondre per 
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les depuradores projectades a la Ribe

escrit sobre els barrancs de Santa Bàrbara (Montsià) ra d’Ebre (tram. 314-02961/08). Formulació. p. 160 
(tram. 314-02945/08). Formulació. p. 155 

Pregunta al Govern a respondre per 
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les depuradores projectades a la Ter

escrit sobre els permisos de paternitat del personal ra Alta (tram. 314-02962/08). Formulació. p. 160 
al servei de les administracions públiques (tram. 
314-02946/08). Formulació. p. 156 Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre les actuacions per a promoure el turis-
Pregunta al Govern a respondre per me intel·ligent a Flix (Ribera d’Ebre) (tram. 314

escrit sobre el coneixement del dret a permís de 02963/08). Formulació. p. 161 
paternitat entre el personal al servei de les adminis
tracions públiques (tram. 314-02947/08). Formula-
ció. p. 156 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la captació del turisme intel·ligent per 
a Flix (Ribera d’Ebre) (tram. 314-02964/08). For-

Pregunta al Govern a respondre per mulació. p. 161 
escrit sobre la bandera que ha presidit els actes 
protocol·laris del conseller de la Vicepresidència en
la seva estada a l’Índia (tram. 314-02948/08). For
mulació. p. 156 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el cànon de l’aigua (tram. 314-02965/ 
08). Formulació. p. 161 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’elaboració d’una nova llei de coopera-

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la data de cobrament del deute contret 

tives (tram. 314-02949/08). Formulació. p. 157 pel Ministeri de Medi Ambient amb la Generalitat en 
el context del Pla nacional de sanejament i depura-

Pregunta al Govern a respondre per ció (tram. 314-02966/08). Formulació. p. 161 
escrit sobre la creació de 9.000 places de formació 
professional del 2004 ençà (tram. 314-02950/08). 
Formulació. p. 157 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els criteris del delegat del Govern a 
Tarragona per a afirmar que a Tarragona hi ha en-

Pregunta al Govern a respondre per llumenat públic il·legal (tram. 314-02967/08). Formu
escrit sobre la creació de noves places de cicles lació. p. 162 
formatius de grau mitjà (tram. 314-02951/08). For
mulació. p. 157 Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre les actuacions empreses pel delegat 
Pregunta al Govern a respondre per del Govern a Tarragona amb relació a l’enllumenat 

escrit sobre la creació de noves places de cicles públic il·legal a la ciutat de Tarragona (tram. 314
formatius de grau superior (tram. 314-02952/08). 02968/08). Formulació. p. 162 
Formulació. p. 157 

Pregunta al Govern a respondre per 
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’enllumenats públics il·legals 

escrit sobre l’ocupació de les 9.000 places de for en ciutats de la província de Tarragona altres que els 
mació professional creades del 2004 ençà (tram. denunciats pel delegat del Govern a Tarragona 
314-02953/08). Formulació. p. 158 (tram. 314-02969/08). Formulació. p. 162 

Pregunta al Govern a respondre per Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els nous grups de cicles formatius cre escrit sobre el cost de la prova pilot prèvia a la cons
ats del 2004 ençà (tram. 314-02954/08). Formulació. p. 158 trucció de la pedrera Vallensana, de Badalona (Bar

celonès) (tram. 314-02970/08). Formulació. p. 162 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el professorat per als nous grups de Pregunta al Govern a respondre per 
cicles formatius creats del 2004 ençà (tram. 314 escrit sobre la constitució d’una comissió executiva 
02955/08). Formulació. p. 158 a l’Agència Catalana de Consum (tram. 314-02971/ 

08). Formulació. p. 163 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els alumnes de les 9.000 places de Pregunta al Govern a respondre per 
formació professional creades del 2004 ençà que escrit sobre les funcions de la comissió executiva de 
han superat un cicle formatiu de grau mitjà (tram. l’Agència Catalana de Consum (tram. 314-02972/ 
314-02956/08). Formulació. p. 159 08). Formulació. p. 163 

SUMARI 



15 

Núm. 44 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 13 de març de 2007 

Pregunta al Govern a respondre per Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els drets fonamentals que ha de garan escrit sobre la valoració que el Departament de 
tir una bona política de consum (tram. 314-02973/ Salut fa de la normativa aprovada en matèria de joc 
08). Formulació. p. 163 els darrers tres anys (tram. 314-02987/08). Formu

lació. p. 168 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el grup de treball per a simplificar els Pregunta al Govern a respondre per 
tràmits administratius i la normativa que afecta les escrit sobre la valoració que el Departament de 
empreses (tram. 314-02974/08). Formulació. p. 164 Salut fa de la loteria Binjocs (tram. 314-02988/08). 

Formulació. p. 168 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el cost, el quadre de finançament i el Pregunta al Govern a respondre per 
calendari d’execució de les obres de la llotja de escrit sobre la valoració que el Departament de 
peix, la fàbrica de gel, el dipòsit de xarxes i les de- Salut fa de la normativa de la loteria Binjocs (tram. 
pendències de la Confraria de Pescadors de Barce 314-02989/08). Formulació. p. 168 
lona (tram. 314-02975/08). Formulació. p. 164 

Pregunta al Govern a respondre per 
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els tràmits d’audiència i d’informació 

escrit sobre les actuacions previstes per a aconse pública duts a terme amb relació a cadascun dels 
guir que els ciutadans de Barcelona puguin gaudir decrets aprovats en matèria de joc durant el 2006 
de l’activitat pesquera (tram. 314-02976/08). For (tram. 314-02990/08). Formulació. p. 169 
mulació. p. 164 

Pregunta al Govern a respondre per 
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació de la normativa en ma

escrit sobre els motius i la naturalesa dels canvis tèria de joc aprovada durant el darrer quadrimestre 
normatius en matèria del joc dels darrers anys (tram. del 2006 (tram. 314-02991/08). Formulació. p. 169 
314-02977/08). Formulació. p. 165 

Pregunta al Govern a respondre per 
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els mecanismes de control posats en 

escrit sobre l’impacte social que poden comportar marxa amb relació a la loteria Binjocs (tram. 314
els darrers decrets aprovats en matèria de joc 02992/08). Formulació. p. 169 
(tram. 314-02978/08). Formulació. p. 165 

Pregunta al Govern a respondre per 
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració que el Departament d’Eco

escrit sobre l’impacte social i empresarial que gene nomia i Finances fa dels canvis normatius en ma
rarà la normativa aprovada en matèria de joc els tèria de joc dels darrers tres anys (tram. 314-02993/ 
darrers tres anys (tram. 314-02979/08). Formulació. p. 165 08). Formulació. p. 170 

Pregunta al Govern a respondre per Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la voluntat que l’Entitat Autònoma de escrit sobre la millora i la repercussió del Decret 23/ 
Jocs i Apostes competeixi per a ocupar l’espai del 2005, pel qual s’aprova el Reglament de màquines 
joc privat (tram. 314-02980/08). Formulació. p. 165 recreatives i d’atzar, pel que fa a la fiscalitat dels 

premis (tram. 314-02994/08). Formulació. p. 170 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el calendari del concurs d’adjudicació Pregunta al Govern a respondre per 
del Binjoc, del contracte administratiu i de l’aprova escrit sobre la valoració que els departaments de 
ció de la norma que regula aquesta loteria (tram. Salut i d’Interior fan del fet que el Decret 23/2005, 
314-02981/08). Formulació. p. 166 pel qual s’aprova el Reglament de màquines recre

atives i d’atzar, permeti multiplicar per tres el preu 
Pregunta al Govern a respondre per de la partida (tram. 314-02995/08). Formulació. p. 170 

escrit sobre el concurs d’adjudicació de la loteria 
Binjocs (tram. 314-02982/08). Formulació. p. 166 Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre la valoració que els departaments de 
Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre els recursos interposats contra el De
cret 23/2005, pel qual s’aprova el Reglament de 
màquines recreatives i d’atzar (tram. 314-02983/ 

Salut i d’Interior fan del fet que el Decret 23/2005, 
pel qual s’aprova el Reglament de màquines recre
atives i d’atzar, dupliqui el premi màxim (tram. 314
02996/08). Formulació. p. 171 

08). Formulació. p. 166 
Pregunta al Govern a respondre per 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre de recursos interposats con
tra el Decret 365/2006, pel qual s’aprova el Regla

escrit sobre la valoració que els departaments de 
Salut i d’Interior fan de l’ampliació dels horaris dels 
bingos (tram. 314-02997/08). Formulació. p. 171 

ment de la loteria denominada Binjocs (tram. 314
02984/08). Formulació. p. 167 Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre la valoració que els departaments de 
Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre els recursos interposats contra el De
cret 364/2006, relatiu a les condicions de comerci-

Salut i d’Interior fan de l’increment del valor dels 
premis màxims del joc de la plena (tram. 314
02998/08). Formulació. p. 171 

alització dels jocs de la loteria de l’Entitat Autòno
ma de Jocs i Apostes (tram. 314-02985/08). Pregunta al Govern a respondre per 
Formulació. p. 167 escrit sobre la valoració que els departaments de 

Salut i d’Interior fan de la modificació del mecanis-
Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre els informes sol·licitats al Departament 
de Salut per a cadascuna de les noves normatives 

me de limitació del nombre de màquines recreati
ves i d’atzar amb relació a l’aforament (tram. 314
02999/08). Formulació. p. 172 

en matèria de joc aprovades els darrers tres anys 
(tram. 314-02986/08). Formulació. p. 167 Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre les gestions dutes a terme davant el 
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Govern de l’Estat amb relació a la construcció del Pregunta al Govern a respondre per 
túnel de Vielha els anys 2004, 2005 i 2006 (tram. escrit sobre el sou dels agents de Mossos d’Esqua
314-03000/08). Formulació. p. 172 dra (tram. 314-03016/08). Formulació. p. 177 

Pregunta al Govern a respondre per Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les gestions dutes a terme davant el escrit sobre la manca d’agents i d’aspirants al Cos 
Govern de l’Estat amb relació a la construcció del de Mossos d’Esquadra (tram. 314-03017/08). For
túnel de Vielha d’ençà la paralització de les obres mulació. p. 178 
(tram. 314-03001/08). Formulació. p. 172 

Pregunta al Govern a respondre per 
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’accés d’immigrants al Cos de Mossos 

escrit sobre les gestions per a desplegar l’article d’Esquadra (tram. 314-03018/08). Formulació. p. 178 
40.2 de l’Estatut (tram. 314-03002/08). Formulació. p. 173 

Pregunta al Govern a respondre per 
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’equipament, la prevenció de riscos i 

escrit sobre les accions per a desplegar l’article els accidents laborals en el Cos de Mossos d’Es
40.2 de l’Estatut (tram. 314-03003/08). Formulació. p. 173 quadra (tram. 314-03019/08). Formulació. p. 178 

Pregunta al Govern a respondre per Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les gestions dutes a terme perquè el escrit sobre la flexibilització horària al Cos de Mos-
Govern de l’Estat incrementi l’aportació al fons per sos d’Esquadra (tram. 314-03020/08). Formulació. p. 179 
a la immigració del 2007 (tram. 314-03004/08). 
Formulació. p. 173 Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre la conciliació de la vida familiar i labo-
Pregunta al Govern a respondre per ral dels agents de Mossos d’Esquadra (tram. 314

escrit sobre el fons estatal per a la immigració (tram. 03021/08). Formulació. p. 179 
314-03005/08). Formulació. p. 173 

Pregunta al Govern a respondre per 
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el retorn de l’escultura original d’Asclepi 

escrit sobre les actuacions del Departament d’Ac a Empúries (tram. 314-03023/08). Formulació. p. 179 
ció Social i Ciutadania amb relació als fons estatals 
per a la immigració els anys 2004, 2005 i 2006 
(tram. 314-03006/08). Formulació. p. 174 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre d’agents del Cos de Mossos 
d’Esquadra que faltaran per a arribar a la xifra òp-

Pregunta al Govern a respondre per tima un cop finalitzat el desplegament el 2008 
escrit sobre les actuacions per a gestionar millor la (tram. 314-03024/08). Formulació. p. 180 
diversitat finançades amb fons estatals per a la 
immigració durant els anys 2004, 2005 i 2006 (tram. 
314-03007/08). Formulació. p. 174 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la prestació de servei dels agents del 
Cos de Mossos d’Esquadra a Sant Cugat del Vallès 

Pregunta al Govern a respondre per (Vallès Occidental) (tram. 314-03025/08). Formula
escrit sobre la constatació d’anomalies i l’aplicació ció. p. 180 
de millores en el funcionament de Correus (tram. 
314-03008/08). Formulació. p. 174 Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre la manca de patrulles del Cos de Mos-
Pregunta al Govern a respondre per sos d’Esquadra en determinats torns d’algunes 

escrit sobre l’abocador de Coll Cardús, de Vacaris comarques (tram. 314-03026/08). Formulació. p. 181 
ses (Vallès Occidental) (tram. 314-03009/08). For
mulació. p. 174 Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre els sindicats representatius del Cos de 
Pregunta al Govern a respondre per Mossos d’Esquadra (tram. 314-03027/08). Formu

escrit sobre el cessament de les emissions de lació. p. 181 
Teleciutat (tram. 314-03010/08). Formulació. p. 175 

Pregunta al Govern a respondre per 
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació entre el conflicte laboral del 

escrit sobre el cessament de les emissions de Ca- Cos de Mossos d’Esquadra i la manca de diàleg del 
nal Latino (tram. 314-03011/08). Formulació. p. 175 conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Parti

cipació amb alguns sindicats (tram. 314-03028/08). 
Pregunta al Govern a respondre per Formulació. p. 181 

escrit sobre el cessament de les emissions de Ca
nal Amistad (tram. 314-03012/08). Formulació. p. 176 Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre les entrevistes del conseller d’Interior, 
Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre el cessament de les emissions de Mi-
Relacions Institucionals i Participació amb els sin
dicats representatius del Cos de Mossos d’Esqua

ra’m TV (tram. 314-03013/08). Formulació. p. 176 dra (tram. 314-03029/08). Formulació. p. 181 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la valoració de la manifestació d’agents 
de Mossos d’Esquadra del 21 de febrer de 2007 
(tram. 314-03014/08). Formulació. p. 177 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre de joves que s’han escapat 
dels centres educatius de Justícia Juvenil els anys 
2004, 2005 i 2006 (tram. 314-03030/08). Formula-
ció. p. 182 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els sindicats del Cos de Mossos d’Es- Pregunta al Govern a respondre per 
quadra amb què el Departament d’Interior, Relaci
ons Institucionals i Participació ha pactat un acord 
laboral i retributiu (tram. 314-03015/08). Formulació. p. 177 

escrit sobre el nombre de joves que s’han escapat 
dels centres educatius de Justícia Juvenil que han 
estat localitzats o han tornat voluntàriament del 
2004 ençà (tram. 314-03031/08). Formulació. p. 182 
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Pregunta al Govern a respondre per places de centres per a gent gran al Pallars Sobi
escrit sobre l’augment de personal dels centres rà (tram. 314-03047/08). Formulació. p. 186 
educatius de Justícia Juvenil aquesta legislatura 
(tram. 314-03032/08). Formulació. p. 182 Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre la previsió d’increment del nombre de 
Pregunta al Govern a respondre per places de centres per a gent gran a l’Urgell (tram. 

escrit sobre les inversions previstes pel Departa 314-03048/08). Formulació. p. 186 
ment de Justícia als centres educatius aquesta le
gislatura (tram. 314-03033/08). Formulació. p. 182 Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre el temps mínim per a accedir a una 
Pregunta al Govern a respondre per revisió ginecològica a Lleida (Segrià) (tram. 314

escrit sobre la creació de jutjats de primera instàn 03049/08). Formulació. p. 186 
cia i instrucció a Sant Cugat del Vallès (Vallès Oc
cidental) (tram. 314-03034/08). Formulació. p. 183 Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre el temps mínim per a accedir a una 
Pregunta al Govern a respondre per revisió ginecològica a l’Urgell (tram. 314-03050/08). 

escrit sobre els criteris emprats per a fixar el nom- Formulació. p. 187 
bre de mossos d’esquadra assignats a cada pobla
ció en la previsió de desplegament del gener del 
2004 (tram. 314-03035/08). Formulació. p. 183 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el temps mínim per a accedir a una 
revisió ginecològica a la Noguera (tram. 314-03051/ 

Pregunta al Govern a respondre per 08). Formulació. p. 187 
escrit sobre el desplegament del Cos de Mossos 
d’Esquadra a Sant Cugat del Vallès (Vallès Occiden
tal) (tram. 314-03036/08). Formulació. p. 183 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el temps mínim per a accedir a una 
revisió ginecològica al Pallars Jussà i al Pallars 

Pregunta al Govern a respondre per Sobirà (tram. 314-03052/08). Formulació. p. 187 
escrit sobre l’abastament d’aigua a les Garrigues 
(tram. 314-03037/08). Formulació. p. 183 Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre la planificació familiar a la regió sanità-
Pregunta al Govern a respondre per ria de Lleida (tram. 314-03053/08). Formulació. p. 187 

escrit sobre la previsió d’increment del nombre de 
places de centres per a gent gran a Lleida (Segrià) 
(tram. 314-03038/08). Formulació. p. 184 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el millorament dels mecanismes d’ad
judicació de pisos de protecció oficial (tram. 314

Pregunta al Govern a respondre per 03054/08). Formulació. p. 188 
escrit sobre la previsió d’increment del nombre de 
places de centres per a gent gran al Segrià (tram. 
314-03039/08). Formulació. p. 184 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures previstes per a indemnit
zar els afectats pel frau en pisos de protecció oficial 

Pregunta al Govern a respondre per (tram. 314-03055/08). Formulació. p. 188 
escrit sobre la previsió que té per a incrementar el 
nombre de places de centres per a gent gran a les 
Garrigues (tram. 314-03040/08). Formulació. p. 184 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre d’afectats per un cas de frau 
de pisos de protecció oficial (tram. 314-03056/08). 

Pregunta al Govern a respondre per Formulació. p. 188 
escrit sobre la previsió d’increment del nombre de 
places de centres per a gent gran al Pla d’Urgell 
(tram. 314-03041/08). Formulació. p. 184 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la quantitat estafada en casos de frau 
de pisos de protecció oficial (tram. 314-03057/08). 

Pregunta al Govern a respondre per Formulació. p. 188 
escrit sobre la previsió d’increment del nombre de 
places de centres per a gent gran al Solsonès 
(tram. 314-03042/08). Formulació. p. 185 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’increment del nombre d’empreses ad
herides a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya 

Pregunta al Govern a respondre per durant el 2006 (tram. 314-03058/08). Formulació. p. 189 
escrit sobre la previsió d’increment del nombre de 
places de centres per a gent gran a la Segarra 
(tram. 314-03043/08). Formulació. p. 185 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les campanyes de foment de l’adhesió 
d’empreses a la Junta Arbitral de Consum de 

Pregunta al Govern a respondre per Catalunya durant el 2006 (tram. 314-03059/08). 
escrit sobre la previsió d’increment del nombre de Formulació. p. 189 
places de centres per a gent gran a la Noguera 
(tram. 314-03044/08). Formulació. p. 185 Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre les campanyes de foment de l’adhe-
Pregunta al Govern a respondre per sió d’empreses a la Junta Arbitral de Consum de 

escrit sobre la previsió d’increment del nombre de Catalunya previstes per al 2007 (tram. 314-03060/ 
places de centres per a gent gran a l’Alta Ribagorça 08). Formulació. p. 189 
(tram. 314-03045/08). Formulació. p. 185 

Pregunta al Govern a respondre per 
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de laudes arbitrals dictats 

escrit sobre la previsió d’increment del nombre de per la Junta Arbritral de Consum de Catalunya du
places de centres per a gent gran al Pallars Jussà rant el 2006 (tram. 314-03061/08). Formulació. p. 189 
(tram. 314-03046/08). Formulació. p. 186 

Pregunta al Govern a respondre per 
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les irregularitats en la venda i la comer

escrit sobre la previsió d’increment del nombre de cialització de pa tramitades per l’Agència Catalana 
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del Consum durant el 2006 (tram. 314-03062/08). tràmits administratius i la normativa que afecta les 
Formulació. p. 190 empreses (tram. 314-03075/08). Formulació. p. 194 

Pregunta al Govern a respondre per Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la realització d’una campanya de l’Agèn escrit sobre el pla de treball de la comissió tècnica 
cia Catalana del Consum sobre la venda i la comer- administrativa del grup de treball per a simplificar 
cialització de pa durant el 2006 (tram. 314-03063/ els tràmits administratius i la normativa que afecta 
08). Formulació. p. 190 les empreses (tram. 314-03076/08). Formulació. p. 194 

Pregunta al Govern a respondre per Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els convenis de delegació de compe escrit sobre el pla de treball de la comissió tècnica 
tències a consells comarcals en matèria de resolu legislativa del grup de treball per a simplificar els 
ció de conflictes de consum, tasques d’inspecció i tràmits administratius i la normativa que afecta les 
campanyes de control previstos per al 2007 (tram. empreses (tram. 314-03077/08). Formulació. p. 194 
314-03064/08). Formulació. p. 190 

Pregunta al Govern a respondre per 
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pisos pastera de l’Hospitalet de 

escrit sobre la construcció d’un gimnàs a l’escola Llobregat (Barcelonès) (tram. 314-03078/08). Formu-
Salvador Espriu, de Granollers (Vallès Oriental) lació. p. 195 
(tram. 314-03065/08). Formulació. p. 190 

Pregunta al Govern a respondre per 
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sol·licituds municipals d’inspecció 

escrit sobre l’estat d’execució de la recuperació del de pisos sense cèdula d’habitabilitat a l’Hospitalet 
monument de les Quatre Columnes, de Puig i de Llobregat (Barcelonès) (tram. 314-03079/08). 
Cadafalch, a Barcelona (tram. 314-03066/08). For- Formulació. p. 195 
mulació. p. 191 

Pregunta al Govern a respondre per 
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inspeccions de pisos sense cèdu

escrit sobre els barems proposats pel Consell Ter la d’habitabilitat a l’Hospitalet de Llobregat (Barce
ritorial de la Dependència per a les malalties men lonès) (tram. 314-03080/08). Formulació. p. 195 
tals i les discapacitats psíquiques (tram. 314-03067/ 
08). Formulació. p. 191 Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre els compromisos entre la Generalitat i 
Pregunta al Govern a respondre per l’Ajuntament per a evitar la sobreocupació de pisos 

escrit sobre els barems proposats pel Consell Ter a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) (tram. 314
ritorial de la Dependència per a les persones amb 03081/08). Formulació. p. 195 
síndrome de Down (tram. 314-03068/08). Formula-
ció. p. 191 Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre les actuacions per a contrastar l’exis-
Pregunta al Govern a respondre per tència de pisos pastera a l’Hospitalet de Llobregat 

escrit sobre les empreses que han estat contracta (Barcelonès) (tram. 314-03082/08). Formulació. p. 196 
des per a participar en el procés de gestió i trami
tació dels ajuts a famílies amb infants a càrrec del 
2004 ençà (tram. 314-03069/08). Formulació. p. 192 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les gestions fetes davant el Ministeri 
de Sanitat per a reclamar l’equiparació professio-

Pregunta al Govern a respondre per nal de tècnics i auxiliars d’infermeria de l’Hospital 
escrit sobre l’existència de sol·licituds i pagaments Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià) (tram. 314
duplicats en els ajuts a famílies amb infants a càr 03083/08). Formulació. p. 196 
rec (tram. 314-03070/08). Formulació. p. 192 

Pregunta al Govern a respondre per 
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reclamació de l’equiparació profes

escrit sobre els projectes de recerca en el sector de sional de tècnics i auxiliars d’infermeria de l’Hospital 
les tecnologies de la informació i la comunicació en Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià) (tram. 314
què va participar la Generalitat durant el 2006 (tram. 03084/08). Formulació. p. 196 
314-03071/08). Formulació. p. 192 

Pregunta al Govern a respondre per 
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions previstes davant el Minis

escrit sobre la composició de la comissió tècnica teri de Sanitat per a reclamar l’equiparació profes-
administrativa del grup de treball per a simplificar sional de tècnics i auxiliars d’infermeria de l’Hospital 
els tràmits administratius i la normativa que afecta Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià) (tram. 314
les empreses (tram. 314-03072/08). Formulació. p. 193 03085/08). Formulació. p. 197 

Pregunta al Govern a respondre per Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la composició de la comissió tècnica escrit sobre l’absència del Programa retorn a la 
legislativa del grup de treball per a simplificar els pàgina web de la Generalitat (tram. 314-03086/08). 
tràmits administratius i la normativa que afecta les Formulació. p. 197 
empreses (tram. 314-03073/08). Formulació. p. 193 

Pregunta al Govern a respondre per 
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el personal d’infermeria que es pot aco

escrit sobre els objectius de la comissió tècnica llir a l’especialitat de salut mental (tram. 314-03087/ 
administrativa del grup de treball per a simplificar 08). Formulació. p. 197 
els tràmits administratius i la normativa que afecta 
les empreses (tram. 314-03074/08). Formulació. p. 193 Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre la inclusió de la categoria d’infermer 
Pregunta al Govern a respondre per resident en els convenis laborals dels centres amb 

escrit sobre els objectius de la comissió tècnica unitats docents i dels centres de la xarxa hospita
legislativa del grup de treball per a simplificar els lària d’utilització pública (tram. 314-03088/08). For

mulació. p. 198 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els directius de la Direcció General del 
Joc i d’Espectacles i els comandaments dels Mos
sos d’Esquadra que van participar en el Curs pràc
tic per a empresaris i directius d’activitats recreati
ves musicals i espectacles (tram. 314-03089/08). 
Formulació. p. 198 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la responsabilitat del Departament d’In
terior en la participació dels directius de la Direcció 
General del Joc i d’Espectacles i dels comanda
ments dels Mossos d’Esquadra a participar en el 
Curs pràctic per a empresaris i directius d’activitats 
recreatives musicals i espectacles (tram. 314
03090/08). Formulació. p. 198 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la participació dels directius de la Direc
ció General del Joc i d’Espectacles i els comanda
ments dels Mossos d’Esquadra en el Curs pràctic 
per a empresaris i directius d’activitats recreatives 
musicals i espectacles pel que fa al règim d’incom
patibilitats de la funció pública (tram. 314-03091/ 
08). Formulació. p. 199 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la fórmula i el procediment jurídic em
prat per a retribuir el personal que va impartir el 
Curs pràctic per a empresaris i directius d’activitats 
recreatives musicals i espectacles (tram. 314
03092/08). Formulació. p. 199 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la coincidència de l’horari del Curs 
pràctic per a empresaris i directius d’activitats recre
atives musicals i espectacles amb l’horari laboral 
dels directius de la Direcció General del Joc i d’Es
pectacles i els comandaments dels Mossos d’Es
quadra que el van impartir (tram. 314-03093/08). 
Formulació. p. 200 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la relació que el Departament d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació manté amb les 
associacions d’empresaris i propietaris de locals de 
l’àmbit del joc i espectacles (tram. 314-03094/08). 
Formulació. p. 200 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre de cursos, conferències i 
classes retribuïts que comandaments del Cos de 
Mossos d’Esquadra i responsables de la Direcció 
General del Joc i d’Espectacles han impartit a re
presentants del sector del joc i espectacles (tram. 
314-03095/08). Formulació. p. 201 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’acord signat per l’Incasol i l’Ajunta
ment de Barcelona amb relació al local del carrer 
dels Àngels, de Barcelona (tram. 314-03096/08). 
Formulació. p. 201 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els locals comercials i els despatxos de 
l’Incasol que són susceptibles de poder ésser ad
quirits per entitats sense ànim de lucre amb finali
tats de caràcter social, cultural o associatiu (tram. 
314-03097/08). Formulació. p. 201 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la licitació de les obres d’enderroca
ment de l’edifici i la construcció de la nova seu del 
Departament d’Interior, Relacions Institucionals i 
Participació (tram. 314-03098/08). Formulació. p. 202 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió de creixement de les places 

de pisos pont per als malalts mentals crònics per al 
període 2007-2011 (tram. 314-03099/08). Formula-
ció. p. 202 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el pacte que ha signat amb els opera
dors i els fabricants d’aparells de telefonia mòbil 
(tram. 314-03100/08). Formulació. p. 202 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el coneixement que té que hi hagi met
ges de la sanitat pública que no entenguin el cata
là (tram. 314-03101/08). Formulació. p. 203 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures adoptades perquè els 
metges d’origen estranger de la sanitat pública en
tenguin i parlin el català (tram. 314-03102/08). For
mulació. p. 203 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el motiu pel qual el 2007 només s’ha 
convocat una prova per a l’obtenció dels certificats 
de català (tram. 314-03103/08). Formulació. p. 203 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les gestions dutes a terme perquè l’em
presa Apple incorpori el català en els seus produc
tes (tram. 314-03104/08). Formulació. p. 203 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el posicionament del representant del 
Govern de la Generalitat en el Consell Territorial del 
Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependèn
cia pel que fa al barem per a avaluar el grau i el 
nivell de dependència (tram. 314-03105/08). For
mulació. p. 204 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’execució dels programes previstos en 
el projecte aprovat el 2004 de remodelació del barri 
de Roquetes, de Barcelona (tram. 314-03106/08). 
Formulació. p. 204 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’execució dels programes previstos en 
el projecte aprovat el 2004 de remodelació dels 
barris de Santa Caterina i Sant Pere, de Barcelona 
(tram. 314-03107/08). Formulació. p. 205 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’execució dels programes previstos en 
el projecte aprovat el 2004 de remodelació del barri 
de Poble-sec, de Barcelona (tram. 314-03108/08). 
Formulació. p. 205 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’execució dels programes previstos en 
el projecte aprovat el 2004 de remodelació dels 
barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana, de Barce
lona (tram. 314-03109/08). Formulació. p. 206 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’execució dels programes previstos en 
el projecte aprovat el 2004 de remodelació del barri 
de Trinitat Vella, de Barcelona (tram. 314-03110/08). 
Formulació. p. 206 

3.27.	 Preguntes al director general i al Con
sell d’Administració de la Corporació 
Catalana de Ràdio i Televisió 

3.27.10.	 Preguntes orals en comissió 

Pregunta al director general de la Cor
poració Catalana de Ràdio i Televisió a respondre 
oralment en comissió sobre la Carta de principis per 
a l’actuació dels mitjans de comunicació (tram. 312
00022/08). Anunci. p. 207 
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Pregunta al director general de la Cor
poració Catalana de Ràdio i Televisió a respondre 
oralment en comissió sobre l’adaptació de serveis 
al programari lliure (tram. 312-00023/08). Anunci. p. 207 

Pregunta al director general de la Cor
poració Catalana de Ràdio i Televisió a respondre 
oralment en comissió sobre el resultat d’explotació 
comercial i la previsió de tancament pressupostari de 
l’exercici del 2006 (tram. 312-00024/08). Anunci. p. 207 

Pregunta al director general de la Corpo
ració Catalana de Ràdio i Televisió a respondre oral
ment en comissió sobre la valoració de les audiències 
del Canal 33 (tram. 312-00025/08). Anunci. p. 207 

Pregunta al director general de la Corpo
ració Catalana de Ràdio i Televisió a respondre oral
ment en comissió sobre la programació esportiva de 
Catalunya Ràdio (tram. 312-00026/08). Anunci. p. 208 

Pregunta al director general de la Cor
poració Catalana de Ràdio i Televisió a respondre 
oralment en comissió sobre els projectes i les pro-
postes per a aconseguir que TV3 i Catalunya Ràdio 
esdevinguin mitjans de referència entre les perso
nes nouvingudes (tram. 312-00027/08). Anunci. p. 208 

Pregunta al director general de la Cor
poració Catalana de Ràdio i Televisió a respondre 
oralment en comissió sobre la contractació d’alts 
càrrecs (tram. 312-00028/08). Anunci. p. 208 

Pregunta al director general de la Cor
poració Catalana de Ràdio i Televisió a respondre 
oralment en comissió sobre les informacions relati
ves als contractes blindats de TV3 (tram. 312-00029/ 
08). Anunci. p. 209 

Pregunta al director general de la Cor
poració Catalana de Ràdio i Televisió a respondre 
oralment en comissió sobre la política informativa 
del Canal 3/24 (tram. 312-00030/08). Anunci. p. 209 

Pregunta al director general de la Cor
poració Catalana de Ràdio i Televisió a respondre 
oralment en comissió sobre la pluralitat en els infor
matius (tram. 312-00031/08). Anunci. p. 209 

Pregunta al director general de la Cor
poració Catalana de Ràdio i Televisió a respondre 
oralment en comissió sobre el concepte territorial 
emprat pels serveis meteorològics de TV3 (tram. 
312-00032/08). Anunci. p. 209 

Pregunta al director general de la Cor
poració Catalana de Ràdio i Televisió a respondre 
oralment en comissió sobre la pluralitat en el progra
ma «30 minuts» del 4 de març (tram. 312-00033/08). 
Anunci. p. 210 

Pregunta al director general de la Cor
poració Catalana de Ràdio i Televisió a respondre 
oralment en comissió sobre els drets televisius del 
futbol (tram. 312-00034/08). Anunci. p. 210 

Pregunta al director general de la Cor
poració Catalana de Ràdio i Televisió a respondre 
oralment en comissió sobre les possibilitats del 
segon múltiplex (tram. 312-00035/08). Anunci. p. 210 

Pregunta al director general de la Cor
poració Catalana de Ràdio i Televisió a respondre 
oralment en comissió sobre el descrèdit de la polí
tica i dels polítics en els programes de Televisió de 
Catalunya adreçats al públic infantil i juvenil (tram. 
312-00036/08). Anunci. p. 211 

Pregunta al director general de la Cor
poració Catalana de Ràdio i Televisió a respondre 
oralment en comissió sobre els criteris de Televisió 
de Catalunya per a emetre esdeveniments culturals 
i socials (tram. 312-00037/08). Anunci. p. 211 

Pregunta al director general de la Cor
poració Catalana de Ràdio i Televisió a respondre 
oralment en comissió sobre el compliment per TV3 
i Catalunya Ràdio de la funció de difusió i promoció 
de la cultura, especialment de la que es fa a Cata
lunya (tram. 312-00039/08). Anunci. p. 211 

Pregunta al director general de la Cor
poració Catalana de Ràdio i Televisió a respondre 
oralment en comissió sobre els canvis en els ser-
veis informatius (tram. 312-00040/08). Anunci. p. 212 

Pregunta al director general de la Cor
poració Catalana de Ràdio i Televisió a respondre 
oralment en comissió sobre l’acord de Televisió de 
Catalunya amb Sogecable i Mediapro (tram. 312
00041/08). Anunci. p. 212 

Pregunta al director general de la Cor
poració Catalana de Ràdio i Televisió a respondre 
oralment en comissió sobre el resultat pressupos
tari de les empreses de la CCRTV l’exercici del 
2006 (tram. 312-00042/08). Anunci. p. 212 

3.27.15. Preguntes per escrit 

Pregunta al director general de la Cor
poració Catalana de Ràdio i Televisió a respondre 
per escrit sobre els actors polítics entrevistats o que 
han participat com a tertulians en programes eme-
sos per les empreses de la Corporació Catalana de 
Ràdio i Televisió el 2006 (tram. 315-00018/08). 
Formulació. p. 213 

Pregunta al director general de la Cor
poració Catalana de Ràdio i Televisió a respondre 
per escrit sobre els tertulians dels programes eme-
sos per les empreses de la Corporació Catalana de 
Ràdio i Televisió els darrers quatre anys (tram. 315
00019/08). Formulació. p. 213 

Pregunta al director general de la Cor
poració Catalana de Ràdio i Televisió a respondre 
per escrit sobre els motius pels quals els serveis 
informatius de TVC es refereixen al conseller de la 
Vicepresidència com a vicepresident de la Genera
litat (tram. 315-00020/08). Formulació. p. 213 

NOTES 

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

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

Aquesta publicació és impresa en paper ecològic (definició 
europea ECF), en compliment del que estableix la Reso
lució 124/III del Parlament, sobre la utilització del paper 
reciclat en el Parlament i en els departaments de la Gene
ralitat, adoptada el 30 d’abril de 1990. 
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APRO
VAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ 

1.25. PREGUNTES AL GOVERN 

1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT 

Pregunta al Consell Executiu a respon
dre per escrit sobre la modificació de 
l’Ordre BEF/26/2006 per tal que les per
sones amb discapacitat auditiva que 
requereixen un implant coclear puguin 
accedir a ajuts 
Tram. 314-00098/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-00098/08 

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per 
escrit sobre la modificació de l’Ordre BEF/26/2006 per 
tal que les persones amb discapacitat auditiva que re
quereixen un implant coclear puguin accedir a ajuts 

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya 

Proponents: López i Rueda, Rafael 

D’acord amb l’article 144 del Reglament del Parlament 
de Catalunya, em plau fer-vos avinent que el Govern ha 
actualitzat les ajudes tècniques existents per a persones 
amb disminució auditiva. Fins ara existia l’ajut descrit 
com a un audiòfon i com a dos audiòfons que satisfan 
parcialment les necessitats de les persones sordes. L’ac
tualització que suposa aquesta descripció que ara es fa 
del processador extern, aclareix el concepte real de 
l’ajut i adequa l’aportació de l’administració als preus 
d’aquestes tècniques. 

Barcelona, 23 de febrer de 2007 

Carme Capdevila i Palau 
Consellera d’Acció Social i Ciutadania 

Pregunta al Consell Executiu a respon
dre per escrit sobre l’estat d’execució 
de la inversió a l’Hospital Universitari 
Sant Joan, de Reus (Baix Camp) 
Tram. 314-00273/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-00273/08 

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per 
escrit sobre l’estat d’execució de la inversió a l’Hospital 
Universitari Sant Joan, de Reus (Baix Camp) 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Sancho i Serena, Francesc 

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi
nent les següents consideracions: 

La publicació 1000 dies invertint en Salut es va elabo
rar el mes d’agost de 2006 en base a l’estat de situació 
del Pla d’execució d’inversions (PEIIS) actualitzat a 
finals del 1er. semestre de 2006. En l’apartat «el que 
estem fent (execució)» es detallaven les actuacions que, 
d’acord amb la programació i el seguiment que es fa 
des del Servei Català de la Salut, es trobarien en fase 
d’execució a data de 31 de desembre. És a dir que, com 
a mínim, tenien o es preveia que tindrien el seu projecte 
encarregat abans de la fi d’any. Evidentment, moltes 
d’elles ja es trobaven en una fase més avançada (obres 
o equipament), però no es preveia que finalitzessin 
abans de finals de 2006. 

En el cas del nou Hospital Universitari Sant Joan de 
Reus, per un import de 75.000.000 euros, el projecte es 
troba en fase de redacció. Tant el projecte com l’obra 
van ser licitats i adjudicats el passat mes de novembre 
de 2006. Es tracta d’una actuació cofinançada pel Ser
vei Català de la Salut i l’Ajuntament de Reus, en base 
al conveni signat en data 15 de novembre de 2006. Es 
preveu l’inici de les obres el proper mes de maig de 
2007, per disposar del nou centre, ja equipat, el mes de 
juny de 2010. 

Cal recordar que en parlar de previsions la disponibili
tat final de l’obra depèn sempre de múltiples factors 
sobre els quals el Departament de Salut no té compe
tències. 

Barcelona, 20 de febrer de 2007 

Marina Geli i Fàbrega 
Consellera de Salut 

1.25.15. 
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Pregunta al Consell Executiu a respon
dre per escrit sobre l’estat d’execució 
de la inversió en el consultori de la Pi
neda, a Vila-seca (Tarragonès) 
Tram. 314-00274/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-00274/08 

Títol: Pregunta al Consell Executiu a respondre per 
escrit sobre l’estat d’execució de la inversió en el con
sultori de la Pineda, a Vila-seca (Tarragonès) 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Sancho i Serena, Francesc 

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi
nent les següents consideracions: 

La publicació 1000 dies invertint en Salut es va elabo
rar el mes d’agost de 2006 en base a l’estat de situació 
del Pla d’execució d’inversions (PEIIS) actualitzat a 
finals del 1er. semestre de 2006. En l’apartat «el que 
estem fent (execució)» es detallaven les actuacions que, 
d’acord amb la programació i el seguiment que es fa 
des del Servei Català de la Salut, es trobarien en fase 
d’execució a data de 31 de desembre. És a dir que, com 
a mínim, tenien o es preveia que tindrien el seu projecte 
encarregat abans de la fi d’any. Evidentment, moltes 
d’elles ja es trobaven en una fase més avançada (obres 
o equipament), però no es preveia que finalitzessin 
abans de finals de 2006. 

En el cas de l’actuació del consultori de La Pineda, per 
un import de 350.000 euros, la licitació del projecte va 
tenir lloc el passat mes de gener i es preveu la supervi
sió del mateix el mes de juliol d’enguany. Aquesta ac
tuació es finançarà pel Servei Català de la Salut a tra
vés de GISA. S’iniciaran les obres durant el mes de 
desembre de 2007 i es disposarà del centre, ja equipat, 
el mes de desembre de 2008. 

Cal recordar que en parlar de previsions la disponibili
tat final de l’obra depèn sempre de múltiples factors 
sobre els quals el Departament de Salut no té compe
tències. 

Barcelona, 20 de febrer de 2007 

Marina Geli i Fàbrega 
Consellera de Salut 

1.25.15. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els protocols de salut del 
Centre Sociosanitari Francolí, de Tarra
gona, i sobre les inspeccions de treball, 
les actuacions en matèria de condici
ons laborals i els processos judicials 
relatius a l’empresa Gestió i Prestació 
de Serveis de Salut 
Tram. 314-00827/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-00827/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els protocols de salut del Centre Sociosanitari Franco
lí, de Tarragona, i sobre les inspeccions de treball, les 
actuacions en matèria de condicions laborals i els pro
cessos judicials relatius a l’empresa Gestió i Prestació 
de Serveis de Salut 

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya 

Proponents: Luna i Vivas, Rafel 

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi
nent les següents consideracions: 

Com a consideració prèvia val a dir que la sarna és una 
malaltia parasitària de la pell produïda per un àcar, la 
transmissió del qual es realitza per contacte físic estret 
(contacte sexual, compartir llit, contacte amb la pell de 
forma prolongada). El període d’incubació en pacients 
sense exposició prèvia és de tres a sis setmanes, enca
ra que en la infestació secundària els símptomes poden 
aparèixer en un temps d’un a quatre dies. La erupció de 
la sarna és variable i depèn del grau d’infestació, de la 
higiene personal, de la capacitat del pacient, de l’evo
lució de la malaltia, de la durada de la infestació i del 
tipus de tractament utilitzat. 

L’aparició del Sida a partir dels anys 80, va incremen
tar la incidència de sarna i es considerà infecció opor
tunista en aquests pacients. 

El brot de sarna acorregut al centre Francolí es va produir 
arrel de l’ingrés d’un pacient amb la patologia de la Sida. 

Com a conseqüència, a la reunió de la Comissió de 
Seguretat i Salut Laboral de GiPSS de data 6-2-2007, 
es va acordar que s’elaboraria conjuntament un proto
col d’actuació específic per sarna. Es varen aportar els 
documents bibliogràfics i la proposta de Protocol que 
conté el llistat i definició de les actuacions portades a 
terme davant el cas d’infestació de sarna ocorregut: 
Instauració de mesures estrictes d’aïllament (de contac
te més habitació individual), explicació del cas al per
sonal assistencial i no assistencial, explicació als res
ponsables de personal no propi de l’empresa, contacte 
amb el servei de bugaderia per iniciar les mesures es
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pecífiques de tractament de la roba fins nova ordre, 
aplicació de mesures específiques de neteja del centre 
(rentat intensiu amb solució de lleixiu), contacte amb 
especialista dermatòleg, contacte amb el servei d’epi
demiologia de la RS Camp de Tarragona, inici del trac
tament al pacient (es recomana 3 dies seguits d’aplica
ció diària de permetrina 5%), explicació del cas a 
contactes familiars, visitants i altres, inici del tracta
ment preventiu dels contactes personal (es recomana 
una aplicació de permetrina 5% durant 10-12 hores), 
recomanació de visita pel metge de capçalera a contac
tes familiars, visitants i altres amb símptomes, comuni
cació a Mútua Accidents de l’existència, si és el cas, de 
persones assistencials amb símptomes per poder realit
zar el diagnòstic i iniciar el tractament, realització de 
biòpsia cutània si l’especialista dermatòleg ho creu 
convenient, repetició del tractament al pacient (3 dies), 
repetició de les mesures específiques de neteja del cen
tre. Seguir les mesures d’aïllament i prevenció fins la 
curació del pacient. 

L’Hospital Sociosanitari Francolí disposa de 4 habita
cions individuals per l’assistència a pacients amb ma
lalties especialment contagioses i/o de cures pal·liatives 
pel cas que l’equip assistencial consideri convenient la 
seva atenció individual. 

Quant al pla de prevenció de riscos laborals, el primer 
contracte per l’avaluació externa de riscos laborals es 
va signar amb la Mútua d’Accidents de treball de 
Tarragona. Aquesta empresa va elaborar un pla de pre
venció de riscos laborals que va ser de plena aplicació 
fins el 2004. En aquest moment, la Mútua Reddis va 
guanyar el concurs per portar a terme aquests serveis. 
Aquesta segona mútua contractada, va elaborar el seu 
propi pla de prevenció de riscos. En tot cas, sempre hi 
ha hagut un Pla de riscos laborals plenament aplicable 
a l’empresa pública Gestió i Prestació de Servei de Salut. 

Actualment, les dues empreses de prevenció de riscos 
–Reddis i MATT–, han portat a terme un procés de fu
sió i, per tant, Gestió i Prestació de Serveis de Salut té 
concertada la prevenció de riscos laborals i la vigilàn
cia de la salut amb l’empresa Reddis-Matt. Dita empre
sa ha realitzat les avaluacions de riscos per lloc de tre
ball i la proposta del Pla d’Emergències per l’Hospital 
Sociosanitari Francolí, ambdós explicats i a disposició 
de la Comissió de Salut Laboral i Prevenció de RR 
Laborals. 

L’Hospital Sociosanitari Francolí disposa de metge en 
presència des de les 8 hores a les 21 hores dels dies la
borables, de les 8 hores a les 13 hores dels dissabtes i 
de les 8 hores a les 12 hores dels festius i diumenges. 
La resta d’horari, l’atenció mèdica està assegurada pels 
facultatius del Servei d’Atenció Continuada de Tarra
gona. Per tant, l’Hospital Sociosanitari Francolí, en cap 
moment resta sense atenció mèdica. 

L’assistència als pacients per part del personal faculta
tiu del Servei d’Atenció continuada de Tarragona, en
lloc d’organitzar un servei de guàrdies presencials al 
mateix centre, va respondre a una decisió assistencial 
motivada per l’escassa activitat que es requereix entre 
les 21 i les 8 hores els dies laborables i durant el cap de 
setmana. Serveixi com a referent que la mitja mensual 
durant aquests intervals no supera les 19 actuacions. 
Tenint en compte aquestes dades i que el servei d’ur
gències de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarra
gona es troba a menys de 100m de l’Hospital 
Sociosanitari Francolí, l’equip d’atenció continuada de 
Tarragona cobreix les necessitats assistencials dels nos-
tres pacients durant els intervals de temps indicats. 

En relació a les actuacions que ha realitzat la inspecció de 
treball i el seu resultat, es concreten a la següent taula: 

AACCTE DTE D’IN’INSPECCSPECCIÓIÓ DADATTAA RESURESULTLTAATT 

ViVisitasita 1515.03.03.2.2000044 // 

CoCommpprroovvaciacióó 2222.09.09.2.2000044 // 

ViVisita isita i ccoomprmprovovaciacióó 1313.12.12.2.2000044 

ii 21.21.112.22.2000044 

// 

CoCommpprroovvaciacióó 2525.01.01.2.2000055 ACTACTAA D’ID’INNFRACCIFRACCIÓÓ 

“e“es des detetermrmininaa queque l’l’eemmpprreessaa GGIIPPSSSS  hhaa ccoommééss 
una iuna innfrfraccióacció llaboralaboral aammbb confconformormiitatat amt amb elb el 
qquue se s’’estestaablbleieixx eenn ll’’ articarticllee 6644.1..1.22 ii art.art. 8.8.33 ddeell 

RD 1RD 1//9595,, dede 2244 de mde marçarç pel que s’pel que s’apaprorovvaa eell tetextxt 
rreefósfós dede llaa LlLlei d’ei d’EstatutsEstatuts ddeelsls TrTreebbaallllaaddorors”s” 

CoCommpprroovvaciacióó 1616.05.05.2.2000066 // 

ViVisitasita 1717.05.05.2.2000066 // 

CoCommpprroovvaciacióó 1313.10.10.2.2000066 ACTACTAA D’ID’INNFRACCIFRACCIÓÓ 

““eess ddeettermermiinnaa qquue l’e l’eemmprpresesaa GGIIPSPSS hS haa ccoommééss 
unauna iinnfrfraacciócció laboral,laboral, dede conconformformiittatat amamb eb ell queque 
s’s’esestabtableileixx eenn ll’’ artart. 5 del. 5 del TexTextt rreeffóóss de lde laa LlLleiei 
sobsobrree iinfraccinfraccionsons ii ssaancions enncions en l’l’ordreordre ssoociciaall,, 

aprovat paprovat peel Rl Reeialial DDeecrcreett LegislLegislaatitiuu 5/5/20002000,, ddee 44 
ddee aaggosost,t, iinnfrfracaccciióó ddeteterermmiinanadada pperer uunnaa 
coconndduuccttaa emempresaripresariaall coconsistensistenntt eenn uunnaa 

trtransansgressgressiióó ddelsels drdretsets d’d’ininfoforrmmacióació, a, auuddièièncinciaa ii 
conconsultsulta dea delsls represenrepresenttaannttss deldelss ttrreebbaalllaladdoorrs”s” 

1.25.15. 
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Arrel dels tres casos de malaltia professional declarats 
per Gestió Prestació de Serveis de Salut en relació al 
cas d’infestació de sarna, el Centre de Seguretat i Con
dicions de Treball del Departament de Treball i Indús
tria de la Generalitat de Catalunya va elaborar els infor
mes d’ICT 212. 

Les accions de l’empresa pública Gestió i Prestació de 
Serveis de Salut, juntament amb REDDIS-MATT, la 

Data	 Procés judicial 

nostra mútua de prevenció de riscos laborals, respecte 
al brot de Sarna van ser les que s’especifiquen en el pla 
de riscos laborals vigent en aquells moments. 

Pel que respecte als processos judicials en què s’ha vist 
implicada durant els anys 2004 a 2006 l’empresa GPSS 
i quin ha estat el sentit de les sentències es resum al 
següent quadre: 

15.03.2006	 Procediment de reclamació de quantia interposat contra GiPSS en reclamació de l’abonament 
de la diferència entre el preu de l’hora ordinària i el preu de l’hora de guàrdia regulada en el 
conveni. Contra la sentència desestimatòria a la pretensió de la part actora, es va interposar 
recurs de suplicació que resta pendent de resolució per part del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya. 

18.05.2005	 Procediment de reconeixement de Dret. Resolució estimatòria de 25 de novembre de 2005, 
mantenint-se la denominació, natura i condició de no compensable i revaloritzable del 
denominat «complement». Es presenta recurs de suplicació per part de GIPSS davant la sala 
de lo social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya quedant pendent de resolució. 

22.06.2005	 Demanda instada per un treballador contra l’empresa GIPSS, MATT, INSS, i la Tresoreria en 
reclamació d’Incapacitat Temporal, amb resultat desestimatori a la reclamació del treballador. 

22.12.2005	 Procediment de reclamació de quantia interposada contra GIPSS. Resultat estimatori. 
18.08.2006	 Procediment de demanda de dos treballadors de GIPSS per modificació substancial de les 

condicions de treball i vulneració dels drets sindicals, amb resultat estimatori. 
11.09.2006	 Procediment de conflicte col·lectiu 
13.09.2006	 Procediment en reclamació de quantia. 
28.04.2006	 Demanda d’impugnació de sanció contra sanció imposada per Gestió i Prestació de Serveis 

de Salut amb resultat estimatori i revocació de la sanció imposada a la part actora. 
03.04.2006	 Procediment d’impugnació de sanció. En conciliació prèvia es reconeix la pretensió. 

Barcelona, 23 de febrer de 2007 

Marina Geli i Fàbrega 
Consellera de Salut 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el sistema d’indicadors de 
seguretat i salut laborals del Pla per a 
la prevenció de riscos laborals 2005
2008 
Tram. 314-01057/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01057/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el sistema d’indicadors de seguretat i salut laborals del 
Pla per a la prevenció de riscos laborals 2005-2008 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Borràs i Solé, Meritxell 

D’acord amb allò que estableix l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

1.25.15. 

Les preguntes amb el número de tramitació del 314
01057/08 al 314-01099/08 es refereixen totes elles al 
Pla de Govern per a la prevenció de riscos laborals 
2005-2008, fruit d’un dels compromisos prioritaris de 
l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qua
litat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia 
catalana. 

A nivell previ, cal informar que el procés d’elaboració 
del Pla, iniciat immediatament després de la signatura 
de l’Acord estratègic, ha comptat amb la participació 
dels sindicats i de les organitzacions empresarials més 
representatives, en cadascuna de les seves fases de con-
creció: fixació d’objectius i actuacions, mecanismes de 
seguiment i avaluació. 

En aquest sentit, pel que fa a les actuacions previstes al 
Pla de Prevenció de Riscos 2005-2008, aprovat pel 
Govern el 14 de febrer del 2006, cal dir que la majoria 
de les actuacions ja s’han executat o s’estan en procés 
de desenvolupament, i que la resta s’iniciaran 
properament, donat l’abast temporal del pla. 

Concretament, pel que fa a les preguntes amb el núme
ro de tramitació entre el 314-01057/08 i la 314-01064/ 
08, referides a l’objectiu estratègic 1 del Pla, de crear 
i desenvolupar un sistema d’informació i registres que 
permeti l’anàlisi quantitativa i qualitativa de les pràcti
ques preventives de les empreses i orienti les actuacions 
de les administracions públiques, cal destacar l’En
questa de condicions de treball a Catalunya. Aquesta 
enquesta realitzada tant des de la perspectiva dels tre
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balladors com dels empresaris és la primera vegada que 
s’impulsa, i en aquests moments ja s’han dissenyat els 
qüestionaris, definit la mostra, realitzat el treball de 
camp i s’estan analitzant estadísticament les dades. 

Barcelona, 26 de febrer de 2007 

Mar Serna i Calvo 
Consellera de Treball 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les enquestes de les con
dicions de treball d’acord amb el Pla 
per a la prevenció de riscos laborals 
2005-2008 
Tram. 314-01058/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01058/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les enquestes de les condicions de treball d’acord amb 
el Pla per a la prevenció de riscos laborals 2005-2008 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Borràs i Solé, Meritxell 

D’acord amb allò que estableix l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya i, en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

Aquesta pregunta s’ha respost conjuntament amb la 
tramitació núm. 314-01057/08. 

Barcelona, 26 de febrer de 2007 

Mar Serna i Calvo 
Consellera de Treball 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els registres de modalitats 
preventives de les empreses d’acord 
amb el Pla per a la prevenció de riscos 
laborals 2005-2008 
Tram. 314-01059/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01059/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els registres de modalitats preventives de les empreses 
d’acord amb el Pla per a la prevenció de riscos laborals 
2005-2008 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Borràs i Solé, Meritxell 

D’acord amb allò que estableix l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya i, en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

Aquesta pregunta s’ha respost conjuntament amb la 
tramitació núm. 314-01057/08. 

Barcelona, 26 de febrer de 2007 

Mar Serna i Calvo 
Consellera de Treball 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el programa d’informació 
sobre la vigilància de la salut d’acord 
amb el Pla per a la prevenció de riscos 
laborals 2005-2008 
Tram. 314-01060/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01060/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el programa d’informació sobre la vigilància de la sa
lut d’acord amb el Pla per a la prevenció de riscos la
borals 2005-2008 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Borràs i Solé, Meritxell 

D’acord amb allò que estableix l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya i, en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

Aquesta pregunta s’ha respost conjuntament amb la 
tramitació núm. 314-01057/08. 

Barcelona, 26 de febrer de 2007 

Mar Serna i Calvo 
Consellera de Treball 

1.25.15. 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el registre de delegats de 
prevenció i comitès de seguretat i sa
lut del Pla per a la prevenció de riscos 
laborals 2005-2008 
Tram. 314-01061/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01061/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el registre de delegats de prevenció i comitès de segu
retat i salut del Pla per a la prevenció de riscos laborals 
2005-2008 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Borràs i Solé, Meritxell 

D’acord amb allò que estableix l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya i, en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

Aquesta pregunta s’ha respost conjuntament amb la 
tramitació núm. 314-01057/08. 

Barcelona, 26 de febrer de 2007 

Mar Serna i Calvo 
Consellera de Treball 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els sistemes de comuni
cació d’accidents de treball i malalties 
professionals d’acord amb el Pla per a 
la prevenció de riscos laborals 2005
2008 
Tram. 314-01062/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01062/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els sistemes de comunicació d’accidents de treball i 
malalties professionals d’acord amb el Pla per a la pre
venció de riscos laborals 2005-2008 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Borràs i Solé, Meritxell 
1.25.15. 

D’acord amb allò que estableix l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya i, en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

Aquesta pregunta s’ha respost conjuntament amb la 
tramitació núm. 314-01057/08. 

Barcelona, 26 de febrer de 2007 

Mar Serna i Calvo 
Consellera de Treball 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el programa d’avaluació 
de les pràctiques preventives d’acord 
amb el Pla per a la prevenció de riscos 
laborals 2005-2008 
Tram. 314-01063/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01063/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el programa d’avaluació de les pràctiques preventives 
d’acord amb el Pla per a la prevenció de riscos laborals 
2005-2008 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Borràs i Solé, Meritxell 

D’acord amb allò que estableix l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya i, en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

Aquesta pregunta s’ha respost conjuntament amb la 
tramitació núm. 314-01057/08. 

Barcelona, 26 de febrer de 2007 

Mar Serna i Calvo 
Consellera de Treball 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els estudis i els programes 
específics amb relació a riscos particu
lars o col·lectius especialment vulnera
bles d’acord amb el Pla per a la preven-
ció de riscos laborals 2005-2008 
Tram. 314-01064/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01064/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els estudis i els programes específics amb relació a ris
cos particulars o col·lectius especialment vulnerables 
d’acord amb el Pla per a la prevenció de riscos laborals 
2005-2008 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Borràs i Solé, Meritxell 

D’acord amb allò que estableix l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya i, en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

Aquesta pregunta s’ha respost conjuntament amb la 
tramitació núm. 314-01057/08. 

Barcelona, 26 de febrer de 2007 

Mar Serna i Calvo 
Consellera de Treball 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les actuacions de sensibi
lització en matèria preventiva d’acord 
amb el Pla per a la prevenció de riscos 
laborals 2005-2008 
Tram. 314-01065/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01065/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions de sensibilització en matèria preventiva 
d’acord amb el Pla per a la prevenció de riscos laborals 
2005-2008 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Borràs i Solé, Meritxell 

D’acord amb allò que estableix l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

Les preguntes amb el número de tramitació del 314
01057/08 al 314-01099/08 es refereixen totes elles al 
Pla de Govern per a la prevenció de riscos laborals 
2005-2008, fruit d’un dels compromisos prioritaris de 
l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qua
litat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia 
catalana. 

A nivell previ, cal informar que el procés d’elaboració 
del Pla, iniciat immediatament després de la signatura 
de l’Acord estratègic, ha comptat amb la participació 
dels sindicats i de les organitzacions empresarials més 
representatives, en cadascuna de les seves fases de con-
creció: fixació d’objectius i actuacions, mecanismes de 
seguiment i avaluació. 

En aquest sentit, pel que fa a les actuacions previstes al 
Pla de Prevenció de Riscos 2005-2008, aprovat pel Go
vern el 14 de febrer del 2006, cal dir que la majoria de les 
actuacions ja s’han executat o s’estan en procés de des
envolupament, i que la resta s’iniciaran properament, 
donat l’abast temporal del pla. 

Concretament, pel que fa a les preguntes amb el número 
de tramitació del 314-01065/08 al 314-01081/08 referi
des a l’objectiu estratègic 2 del Pla, de promoure conduc
tes adreçades a valorar la vida i la salut del treballadors 
com a valor social de primer ordre, cal destacar la cam
panya de prevenció de riscos laborals. Aquesta campa
nya, sota el lema «A la feina, cap risc», incideix en el fet 
que la seguretat i la salut són obligació de tots, però fo
namentalment dels empresaris, ja que son aquests qui 
disposen dels instruments per vetllar per la seguretat i la 
salut de les persones treballadores. La campanya, presen
tada del 25 d’octubre de 2004, s’ha anat desenvolupant 
posteriorment en diferents onades successives al llarg de 
2005 i 2006. 

Igualment, cal destacar que està en marxa la bústia de 
col·laboració ciutadana per denunciar, via Internet, si
tuacions de riscos laborals. A través d’aquesta eina, 
qualsevol ciutadà pot denunciar situacions que posin en 
perill la salut o la seguretat de les persones treballado
res, ja sigui en establiments públics, com privats o al 
mateix carrer. 

Finalment, per la seva importància també cal fer esment 
de les actuacions específiques dirigides a treballadors 
estrangers i desenvolupades amb la col·laboració del 
SOC i de la Unió de Pagesos, que han consistit en l’ela
boració i edició de publicacions informatives sobre 
prevenció de riscos i mesures de prevenció, així com 
l’elaboració de diferents eines de suport per a les em
preses del sector de la construcció i formació en matè
ria de prevenció de riscos laborals en diversos idiomes. 

Barcelona, 26 de febrer de 2007 

Mar Serna i Calvo 
Consellera de Treball 

1.25.15. 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la col·laboració ciutadana 
en el Pla per a la prevenció de riscos 
laborals 2005-2008 
Tram. 314-01066/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01066/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la col·laboració ciutadana en el Pla per a la prevenció de 
riscos laborals 2005-2008 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Borràs i Solé, Meritxell 

D’acord amb allò que estableix l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

Aquesta pregunta s’ha respost conjuntament amb la 
número 314-01065/08. 

Barcelona, 26 de febrer de 2007 

Mar Serna i Calvo 
Consellera de Treball 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la formació de qualitat en 
seguretat i salut laborals d’acord amb 
el Pla per a la prevenció de riscos la
borals 2005-2008 
Tram. 314-01067/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01067/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la formació de qualitat en seguretat i salut laborals 
d’acord amb el Pla per a la prevenció de riscos laborals 
2005-2008 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Borràs i Solé, Meritxell 

D’acord amb allò que estableix l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

1.25.15. 

Aquesta pregunta s’ha respost conjuntament amb la 
número 314-01065/08. 

Barcelona, 26 de febrer de 2007 

Mar Serna i Calvo 
Consellera de Treball 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la integració de la salut 
laboral des de la perspectiva de gène
re d’acord amb el Pla per a la preven-
ció de riscos laborals 2005-2008 
Tram. 314-01068/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01068/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la integració de la salut laboral des de la perspectiva de 
gènere d’acord amb el Pla per a la prevenció de riscos 
laborals 2005-2008 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Borràs i Solé, Meritxell 

D’acord amb allò que estableix l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

Aquesta pregunta s’ha respost conjuntament amb la 
número 314-01065/08. 

Barcelona, 26 de febrer de 2007 

Mar Serna i Calvo 
Consellera de Treball 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la integració de la preven-
ció de riscos laborals entre els treba
lladors autònoms del Pla per a la pre
venció de riscos laborals 2005-2008 
Tram. 314-01069/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01069/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la integració de la prevenció de riscos laborals entre els 
treballadors autònoms del Pla per a la prevenció de ris
cos laborals 2005-2008 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Borràs i Solé, Meritxell 

D’acord amb allò que estableix l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

Aquesta pregunta s’ha respost conjuntament amb la 
número 314-01065/08. 

Barcelona, 26 de febrer de 2007 

Mar Serna i Calvo 
Consellera de Treball 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la millora de la seguretat i la 
salut laborals dels treballadors estran
gers d’acord amb el Pla per a la preven-
ció de riscos laborals 2005-2008 
Tram. 314-01070/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01070/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la millora de la seguretat i la salut laborals dels treba
lladors estrangers d’acord amb el Pla per a la preven-
ció de riscos laborals 2005-2008 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Borràs i Solé, Meritxell 

D’acord amb allò que estableix l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

Aquesta pregunta s’ha respost conjuntament amb la 
número 314-01065/08. 

Barcelona, 26 de febrer de 2007 

Mar Serna i Calvo 
Consellera de Treball 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la integració de la preven-
ció a l’empresa i l’adequació dels equi
paments d’acord amb el Pla per a la pre
venció de riscos laborals 2005-2008 
Tram. 314-01071/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01071/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la integració de la prevenció a l’empresa i l’adequació 
dels equipaments d’acord amb el Pla per a la prevenció 
de riscos laborals 2005-2008 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Borràs i Solé, Meritxell 

D’acord amb allò que estableix l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

Aquesta pregunta s’ha respost conjuntament amb la 
número 314-01065/08. 

Barcelona, 26 de febrer de 2007 

Mar Serna i Calvo 
Consellera de Treball 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la presència de la Genera
litat en esdeveniments relacionats amb 
la seguretat i la salut laborals d’acord 
amb el Pla per a la prevenció de riscos 
laborals 2005-2008 
Tram. 314-01072/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01072/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la presència de la Generalitat en esdeveniments relaci
onats amb la seguretat i la salut laborals d’acord amb el 
Pla per a la prevenció de riscos laborals 2005-2008 

1.25.15. 
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Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Borràs i Solé, Meritxell 

D’acord amb allò que estableix l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

Aquesta pregunta s’ha respost conjuntament amb la 
número 314-01065/08. 

Barcelona, 26 de febrer de 2007 

Mar Serna i Calvo 
Consellera de Treball 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’organització de jornades 
dirigides a empreses, treballadors i 
tècnics d’acord amb el Pla per a la pre
venció de riscos laborals 2005-2008 
Tram. 314-01073/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01073/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’organització de jornades dirigides a empreses, treba
lladors i tècnics d’acord amb el Pla per a la prevenció 
de riscos laborals 2005-2008 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Borràs i Solé, Meritxell 

D’acord amb allò que estableix l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

Aquesta pregunta s’ha respost conjuntament amb la 
número 314-01065/08. 

Barcelona, 26 de febrer de 2007 

Mar Serna i Calvo 
Consellera de Treball 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’elaboració i la difusió de 
publicacions d’acord amb el Pla per a la 
prevenció de riscos laborals 2005-2008 
Tram. 314-01074/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01074/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’elaboració i la difusió de publicacions d’acord amb el 
Pla per a la prevenció de riscos laborals 2005-2008 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Borràs i Solé, Meritxell 

D’acord amb allò que estableix l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

Aquesta pregunta s’ha respost conjuntament amb la 
número 314-01065/08. 

Barcelona, 26 de febrer de 2007 

Mar Serna i Calvo 
Consellera de Treball 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la creació d’un sistema 
documental del Pla per a la prevenció 
de riscos laborals 2005-2008 
Tram. 314-01075/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01075/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la creació d’un sistema documental del Pla per a la pre
venció de riscos laborals 2005-2008 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Borràs i Solé, Meritxell 

D’acord amb allò que estableix l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 
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Aquesta pregunta s’ha respost conjuntament amb la 
número 314-01065/08. 

Barcelona, 26 de febrer de 2007 

Mar Serna i Calvo 
Consellera de Treball 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el programa de difusió de 
matèries i conclusions d’estudis d’acord 
amb el Pla per a la prevenció de riscos 
laborals 2005-2008 
Tram. 314-01076/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01076/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el programa de difusió de matèries i conclusions d’es
tudis d’acord amb el Pla per a la prevenció de riscos 
laborals 2005-2008 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Borràs i Solé, Meritxell 

D’acord amb allò que estableix l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

Aquesta pregunta s’ha respost conjuntament amb la 
número 314-01065/08. 

Barcelona, 26 de febrer de 2007 

Mar Serna i Calvo 
Consellera de Treball 

D’acord amb allò que estableix l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

Aquesta pregunta s’ha respost conjuntament amb la 
número 314-01065/08. 

Barcelona, 26 de febrer de 2007 

Mar Serna i Calvo 
Consellera de Treball 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’impuls de la investigació 
en seguretat i salut laborals d’acord 
amb el Pla per a la prevenció de riscos 
laborals 2005-2008 
Tram. 314-01078/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01078/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’impuls de la investigació en seguretat i salut laborals 
d’acord amb el Pla per a la prevenció de riscos laborals 
2005-2008 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Borràs i Solé, Meritxell 

D’acord amb allò que estableix l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

Aquesta pregunta s’ha respost conjuntament amb la 
número 314-01065/08. 

Barcelona, 26 de febrer de 2007 

Mar Serna i Calvo 
Consellera de Treball 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el programa de comunica-
ció del Pla per a la prevenció de riscos 
laborals 2005-2008 
Tram. 314-01077/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01077/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el programa de comunicació del Pla per a la prevenció 
de riscos laborals 2005-2008 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Borràs i Solé, Meritxell 
1.25.15. 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’aplicació dels coneixe
ments i les innovacions tècniques a la 
prevenció de riscos laborals d’acord 
amb el Pla per a la prevenció de riscos 
laborals 2005-2008 
Tram. 314-01079/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01079/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aplicació dels coneixements i les innovacions tècni
ques a la prevenció de riscos laborals d’acord amb el 
Pla per a la prevenció de riscos laborals 2005-2008 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Borràs i Solé, Meritxell 

D’acord amb allò que estableix l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

Aquesta pregunta s’ha respost conjuntament amb la 
número 314-01065/08. 

Barcelona, 26 de febrer de 2007 

Mar Serna i Calvo 
Consellera de Treball 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els sistemes de consulta i 
assessorament en seguretat i salut la
borals d’acord amb el Pla per a la pre
venció de riscos laborals 2005-2008 
Tram. 314-01080/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01080/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els sistemes de consulta i assessorament en seguretat i 
salut laborals d’acord amb el Pla per a la prevenció de 
riscos laborals 2005-2008 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Borràs i Solé, Meritxell 
1.25.15. 

D’acord amb allò que estableix l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

Aquesta pregunta s’ha respost conjuntament amb la 
número 314-01065/08. 

Barcelona, 26 de febrer de 2007 

Mar Serna i Calvo 
Consellera de Treball 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el desplegament del Pro
grama integral de vigilància de la salut 
dels treballadors exposats a amiant 
d’acord amb el Pla per a la prevenció 
de riscos laborals 2005-2008 
Tram. 314-01081/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01081/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el desplegament del Programa integral de vigilància de 
la salut dels treballadors exposats a amiant d’acord amb 
el Pla per a la prevenció de riscos laborals 2005-2008 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Borràs i Solé, Meritxell 

D’acord amb allò que estableix l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

Aquesta pregunta s’ha respost conjuntament amb la 
número 314-01065/08. 

Barcelona, 26 de febrer de 2007 

Mar Serna i Calvo 
Consellera de Treball 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la planificació i l’avaluació 
de les actuacions de la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social d’acord amb 
el Pla per a la prevenció de riscos la
borals 2005-2008 
Tram. 314-01082/08 

rial i s’han establert protocols de coordinació amb la 
Inspecció de Treball. 

Així mateix, s’han dissenyat i executat plans específics 
per a sectors i territoris amb alts nivells de sinistralitat 
com és la construcció, i s’han desenvolupat accions 
específiques dirigides a les empreses amb més acci
dents. 

Barcelona, 26 de febrer de 2007 

Mar Serna i Calvo 
Consellera de Treball 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01082/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la planificació i l’avaluació de les actuacions de la Ins
pecció de Treball i Seguretat Social d’acord amb el Pla 
per a la prevenció de riscos laborals 2005-2008 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Borràs i Solé, Meritxell 

D’acord amb allò que estableix l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

Les preguntes amb el número de tramitació del 314
01057/08 al 314-01099/08 es refereixen totes elles al 
Pla de Govern per a la prevenció de riscos laborals 
2005-2008, fruit d’un dels compromisos prioritaris de 
l’Acord estratègic per a la internacionalització, la 
qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia 
catalana. 

A nivell previ, cal informar que el procés d’elaboració 
del Pla, iniciat immediatament després de la signatura 
de l’Acord estratègic, ha comptat amb la participació 
dels sindicats i de les organitzacions empresarials més 
representatives, en cadascuna de les seves fases de con-
creció: fixació d’objectius i actuacions, mecanismes de 
seguiment i avaluació. 

En aquest sentit, pel que fa a les actuacions previstes al 
Pla de Prevenció de Riscos 2005-2008, aprovat pel Go
vern el 14 de febrer del 2006, cal dir que la majoria de les 
actuacions ja s’han executat o s’estan en procés de des
envolupament, i que la resta s’iniciaran properament, 
donat l’abast temporal del pla. 

Concretament, pel que fa a les preguntes amb el núme
ro de tramitació del 314-01082/08 al 314-01090/08 
referides a l’objectiu estratègic 3 del Pla, de fomentar 
la vigilància i control del compliment de la normativa 
de prevenció de riscos laborals, cal destacar que s’es
tà executant l’activitat de la Inspecció de Treball plani
ficada en l’àmbit de la Comissió Territorial, tant per a 
la mateixa inspecció com per als tècnics habilitats i que 
ha suposat un increment en el nombre d’actuacions. 

En relació als tècnics habilitats, s’han elaborat i desen
volupat el corresponent pla de formació, s’han establert 
programes d’actuació en l’àmbit de la comissió territo-

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la coordinació entre la Ins
pecció de Treball i Seguretat Social, els 
centres de seguretat i condicions de 
salut en el treball i l’administració labo
ral i sanitària en tasques de vigilància i 
control, d’acord amb el Pla per a la pre
venció de riscos laborals 2005-2008 
Tram. 314-01083/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01083/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la coordinació entre la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social, els centres de seguretat i condicions de salut en 
el treball i l’administració laboral i sanitària en tasques 
de vigilància i control, d’acord amb el Pla per a la pre
venció de riscos laborals 2005-2008 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Borràs i Solé, Meritxell 

D’acord amb allò que estableix l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

Aquesta pregunta s’ha respost conjuntament amb la 
número 314-01082/08. 

Barcelona, 26 de febrer de 2007 

Mar Serna i Calvo 
Consellera de Treball 

1.25.15. 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les competències dels tèc
nics habilitats per a exercir funcions 
inspectores d’acord amb el Pla per a la 
prevenció de riscos laborals 2005-2008 
Tram. 314-01084/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01084/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les competències dels tècnics habilitats per a exercir 
funcions inspectores d’acord amb el Pla per a la pre
venció de riscos laborals 2005-2008 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Borràs i Solé, Meritxell 

D’acord amb allò que estableix l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

Aquesta pregunta s’ha respost conjuntament amb la 
número 314-01082/08. 

Barcelona, 26 de febrer de 2007 

Mar Serna i Calvo 
Consellera de Treball 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el programa de formació 
interna del Pla per a la prevenció de 
riscos laborals 2005-2008 
Tram. 314-01085/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01085/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el programa de formació interna del Pla per a la preven-
ció de riscos laborals 2005-2008 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Borràs i Solé, Meritxell 

D’acord amb allò que estableix l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

1.25.15. 

Aquesta pregunta s’ha respost conjuntament amb la 
número 314-01082/08. 

Barcelona, 26 de febrer de 2007 

Mar Serna i Calvo 
Consellera de Treball 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el procediment d’imposi
ció de mesures correctores en l’Admi
nistració de la Generalitat d’acord amb 
el Pla per a la prevenció de riscos la
borals 2005-2008 
Tram. 314-01086/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01086/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el procediment d’imposició de mesures correctores en 
l’Administració de la Generalitat d’acord amb el Pla 
per a la prevenció de riscos laborals 2005-2008 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Borràs i Solé, Meritxell 

D’acord amb allò que estableix l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

Aquesta pregunta s’ha respost conjuntament amb la 
número 314-01082/08. 

Barcelona, 26 de febrer de 2007 

Mar Serna i Calvo 
Consellera de Treball 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els programes específics 
de vigilància i control de les empreses 
d’acord amb el Pla per a la prevenció 
de riscos laborals 2005-2008 
Tram. 314-01087/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01087/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els programes específics de vigilància i control de les 
empreses d’acord amb el Pla per a la prevenció de ris
cos laborals 2005-2008 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Borràs i Solé, Meritxell 

D’acord amb allò que estableix l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

Aquesta pregunta s’ha respost conjuntament amb la 
número 314-01082/08. 

Barcelona, 26 de febrer de 2007 

Mar Serna i Calvo 
Consellera de Treball 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els programes de vigilàn
cia i control de les entitats especialit
zades en prevenció d’acord amb el Pla 
per a la prevenció de riscos laborals 
2005-2008 
Tram. 314-01088/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01088/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els programes de vigilància i control de les entitats es
pecialitzades en prevenció d’acord amb el Pla per a la 
prevenció de riscos laborals 2005-2008 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Borràs i Solé, Meritxell 

D’acord amb allò que estableix l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

Aquesta pregunta s’ha respost conjuntament amb la 
número 314-01082/08. 

Barcelona, 26 de febrer de 2007 

Mar Serna i Calvo 
Consellera de Treball 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els programes de vigilàn
cia i control de les entitats formadores 
acreditades d’acord amb el Pla per a la 
prevenció de riscos laborals 2005
2008 
Tram. 314-01089/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01089/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els programes de vigilància i control de les entitats for
madores acreditades d’acord amb el Pla per a la preven-
ció de riscos laborals 2005-2008 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Borràs i Solé, Meritxell 

D’acord amb allò que estableix l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

Aquesta pregunta s’ha respost conjuntament amb la 
número 314-01082/08. 

Barcelona, 26 de febrer de 2007 

Mar Serna i Calvo 
Consellera de Treball 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el programa d’avaluació i 
control de les actuacions de caràcter 
sanitari que es fan a les empreses 
d’acord amb el Pla per a la prevenció 
de riscos laborals 2005-2008 
Tram. 314-01090/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01090/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el programa d’avaluació i control de les actuacions de 

1.25.15. 
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caràcter sanitari que es fan a les empreses d’acord amb el 
Pla per a la prevenció de riscos laborals 2005-2008 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Borràs i Solé, Meritxell 

D’acord amb allò que estableix l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

Aquesta pregunta s’ha respost conjuntament amb la 
número 314-01082/08. 

Barcelona, 26 de febrer de 2007 

Mar Serna i Calvo 
Consellera de Treball 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la coordinació entre els 
departaments de la Generalitat d’acord 
amb el Pla per a la prevenció de riscos 
laborals 2005-2008 
Tram. 314-01091/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01091/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la coordinació entre els departaments de la Generali
tat d’acord amb el Pla per a la prevenció de riscos la
borals 2005-2008 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Borràs i Solé, Meritxell 

D’acord amb allò que estableix l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

Les preguntes amb el número de tramitació del 314
01057/08 al 314-01099/08 es refereixen totes elles al 
Pla de Govern per a la prevenció de riscos laborals 
2005-2008, fruit d’un dels compromisos prioritaris de 
l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qua
litat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia 
catalana. 

A nivell previ, cal informar que el procés d’elaboració 
del Pla, iniciat immediatament després de la signatura 
de l’Acord estratègic, ha comptat amb la participació 
dels sindicats i de les organitzacions empresarials més 
representatives, en cadascuna de les seves fases de con-
creció: fixació d’objectius i actuacions, mecanismes de 
seguiment i avaluació. 

En aquest sentit, pel que fa a les actuacions previstes al 
Pla de Prevenció de Riscos 2005-2008, aprovat pel Go
vern el 14 de febrer del 2006, cal dir que la majoria de les 
actuacions ja s’han executat o s’estan en procés de des

1.25.15. 

envolupament, i que la resta s’iniciaran properament, 
donat l’abast temporal del pla. 

Concretament, les preguntes amb el número de tramita-
ció del 314-01091/08 al 314-01095/08 referides a l’ob
jectiu estratègic 4 del Pla, de potenciar mecanismes de 
coordinació i cooperació entre institucions amb com
petències en seguretat i salut laborals, cal destacar que el 
5 de maig de 2005 es va signar un conveni de col·
laboració entre la Generalitat de Catalunya i el Ministerio 
Fiscal del Estado en matèria de sinistralitat laboral per 
potenciar els mecanismes de coordinació i cooperació 
entre institucions amb competències en seguretat i salut 
laboral. 

En aquest sentit, els tècnics del Departament de Treball 
ofereixen suport i assessorament a la Fiscalia sobre 
aquests temes, amb presència a la Fiscalia de Barcelona 
i ja s’han programat actuacions formatives conjuntes 
amb la Fiscalia, i la Inspecció de Treball en matèria de 
prevenció de riscos laborals. També s’efectuen comu
nicacions al Ministeri Fiscal davant d’un indici de co
missió d’un delicte de seguretat en el treball. 

També cal destacar l’aprovació per part del Govern, el 
5 de desembre, de 2006 d’un conjunt de millores en la 
contractació pública en el marc de l’Acord Estratègic, 
amb l’objectiu garantir una contractació més eficient i 
més segura. 

Barcelona, 26 de febrer de 2007 

Mar Serna i Calvo 
Consellera de Treball 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la coordinació entre 
l’atenció primària i especialitzada, les 
unitats de salut laboral, la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, els centres 
de seguretat i condicions de salut en el 
treball, l’Institut Català d’Avaluació 
Mèdica i les unitats de referència hos
pitalària, d’acord amb el Pla per a la 
prevenció de riscos laborals 2005
2008 
Tram. 314-01092/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01092/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la coordinació entre l’atenció primària i especialitzada, 
les unitats de salut laboral, la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, els centres de seguretat i condicions 
de salut en el treball, l’Institut Català d’Avaluació Mè
dica i les unitats de referència hospitalària, d’acord amb 
el Pla per a la prevenció de riscos laborals 2005-2008 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 
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Proponents: Borràs i Solé, Meritxell 

D’acord amb allò que estableix l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

Aquesta pregunta s’ha respost conjuntament amb la 
número 314-01091/08. 

Barcelona, 26 de febrer de 2007 

Mar Serna i Calvo 
Consellera de Treball 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’aplicació de l’article 54 
de la Llei 31/1995, de prevenció de ris
cos laborals, d’acord amb el Pla per a 
la prevenció de riscos laborals 2005
2008 
Tram. 314-01093/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01093/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aplicació de l’article 54 de la Llei 31/1995, de preven-
ció de riscos laborals, d’acord amb el Pla per a la pre
venció de riscos laborals 2005-2008 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Borràs i Solé, Meritxell 

D’acord amb allò que estableix l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

Aquesta pregunta s’ha respost conjuntament amb la 
número 314-01091/08. 

Barcelona, 26 de febrer de 2007 

Mar Serna i Calvo 
Consellera de Treball 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la col·laboració amb d’altres 
administracions públiques d’acord amb 
el Pla per a la prevenció de riscos labo
rals 2005-2008 
Tram. 314-01094/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01094/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la col·laboració amb d’altres administracions públiques 
d’acord amb el Pla per a la prevenció de riscos laborals 
2005-2008 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Borràs i Solé, Meritxell 

D’acord amb allò que estableix l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

Aquesta pregunta s’ha respost conjuntament amb la 
número 314-01091/08. 

Barcelona, 26 de febrer de 2007 

Mar Serna i Calvo 
Consellera de Treball 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la col·laboració amb el Mi
nisteri Fiscal i el Consell General del 
Poder Judicial d’acord amb el Pla per 
a la prevenció de riscos laborals 2005
2008 
Tram. 314-01095/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01095/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la col·laboració amb el Ministeri Fiscal i el Consell 
General del Poder Judicial d’acord amb el Pla per a la 
prevenció de riscos laborals 2005-2008 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Borràs i Solé, Meritxell 

D’acord amb allò que estableix l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

1.25.15. 
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Aquesta pregunta s’ha respost conjuntament amb la 
número 314-01057/08. 

Barcelona, 26 de febrer de 2007 

Mar Serna i Calvo
 
Consellera de Treball
 

seu parlamentària el projecte de llei de Creació del 
Consell de Relacions Laborals, que va decaure al final 
de la passada legislatura. 

Durant aquesta tramitació, i sense una instància formal 
creada, es fan reunions de seguiment en matèria de pre
venció de riscos laborals amb els agents econòmics i 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la participació prevista en 
l’Acord estratègic per a la internacio
nalització, la qualitat de l’ocupació i la 
competitivitat de l’economia catalana, 
d’acord amb el Pla per a la prevenció 
de riscos laborals 2005-2008 
Tram. 314-01096/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01096/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la participació prevista en l’Acord estratègic per a la 
internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la com
petitivitat de l’economia catalana, d’acord amb el Pla 
per a la prevenció de riscos laborals 2005-2008 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Borràs i Solé, Meritxell 

D’acord amb allò que estableix l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

Les preguntes amb el número de tramitació del 314
01057/08 al 314-01099/08 es refereixen totes elles al 
Pla de Govern per a la prevenció de riscos laborals 
2005-2008, fruit d’un dels compromisos prioritaris de 
l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qua
litat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia 
catalana. 

A nivell previ, cal informar que el procés d’elaboració 
del Pla, iniciat immediatament després de la signatura 
de l’Acord estratègic, ha comptat amb la participació 
dels sindicats i de les organitzacions empresarials més 
representatives, en cadascuna de les seves fases de con-
creció: fixació d’objectius i actuacions, mecanismes de 
seguiment i avaluació. 

En aquest sentit, pel que fa a les actuacions previstes al 
Pla de Prevenció de Riscos 2005-2008, aprovat pel Go
vern el 14 de febrer del 2006, cal dir que la majoria de les 
actuacions ja s’han executat o s’estan en procés de des
envolupament, i que la resta s’iniciaran properament, 
donat l’abast temporal del pla. 

Concretament, les preguntes amb el número de trami
tació del 314-01096/08 al 314-01099/08 referides a 
l’objectiu estratègic 5 del Pla, d’impulsar la participa-
ció dels agents socials i econòmics i la negociació 
col·lectiva, cal destacar que s’està tornant a tramitar en 

1.25.15. 

socials. 

Barcelona, 26 de febrer de 2007 

Mar Serna i Calvo 
Consellera de Treball 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre la promoció del consens amb 
els agents socials i econòmics d’acord 
amb el Pla per a la prevenció de riscos 
laborals 2005-2008 
Tram. 314-01097/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01097/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la promoció del consens amb els agents socials i eco
nòmics d’acord amb el Pla per a la prevenció de riscos 
laborals 2005-2008 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Borràs i Solé, Meritxell 

D’acord amb allò que estableix l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

Aquesta pregunta s’ha respost conjuntament amb la 
número 314-01096/08. 

Barcelona, 26 de febrer de 2007 

Mar Serna i Calvo 
Consellera de Treball 
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D’acord amb allò que estableix l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

Aquesta pregunta s’ha respost conjuntament amb la 
Pregunta al Govern a respondre per número 314-01096/08. 
escrit sobre la inclusió de continguts 
de seguretat i salut laborals en els Barcelona, 26 de febrer de 2007 

convenis col·lectius i els acords d’em- Mar Serna i Calvo 
presa d’acord amb el Pla per a la pre
venció de riscos laborals 2005-2008 

Consellera de Treball 

Tram. 314-01098/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01098/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
inclusió de continguts de seguretat i salut laborals en els 
convenis col·lectius i els acords d’empresa d’acord amb el 
Pla per a la prevenció de riscos laborals 2005-2008 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Borràs i Solé, Meritxell 

D’acord amb allò que estableix l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

Aquesta pregunta s’ha respost conjuntament amb la 
número 314-01096/08. 

Barcelona, 26 de febrer de 2007 

Mar Serna i Calvo 
Consellera de Treball 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la promoció i la millora de 
la gestió de riscos laborals en les peti
tes i mitjanes empreses d’acord amb 
el Pla per a la prevenció de riscos la
borals 2005-2008 
Tram. 314-01099/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01099/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la promoció i la millora de la gestió de riscos laborals 
en les petites i mitjanes empreses d’acord amb el Pla 
per a la prevenció de riscos laborals 2005-2008 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Borràs i Solé, Meritxell 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la figura del delegat de pre
venció de riscos laborals 
Tram. 314-01100/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01100/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la figura del delegat de prevenció de riscos laborals 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Borràs i Solé, Meritxell 

D’acord amb allò que estableix l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

Mitjançant l’Acord de la Mesa de Seguretat i Salut Labo
ral en la Construcció a Catalunya, de 24 d’octubre de 
2003 i publicat al DOGC núm. 4121 de 28 d’abril de 
2004, es va preveure la implantació, com a prova pilot, 
d’un sistema de participació per fer front a la sinistralitat 
al sector de la construcció. 

Així doncs, la Generalitat es va comprometre a fer-se 
càrrec de la despesa de 12 delegats representants dels 
sindicats, això subjecte a l’aprovació d’un reglament 
que regulés l’actuació dels Delegats territorials abans 
de 31 de desembre de 2003. El reglament es va acor
dar entre les organitzacions sindicals i empresarials i 
els sindicats van sol·licitar durant la primera setmana 
de setembre de 2004 una subvenció per l’actuació 
d’aquests Delegats territorials sindicals. Finalment, i 
d’acord amb el conveni de col·laboració entre el Depar
tament de Treball i cadascun dels sindicats, les actua
cions comencen a 1 de gener de 2005 i finalitzen a 31 
de desembre de 2005. 

Així doncs, tal i com consta a l’Acord de la Mesa de 
Seguretat i Salut Laboral en la Construcció a Catalunya, 
de 24 d’octubre de 2003, i al conveni de col·laboració 
formalitzat amb els sindicats més representatius de 
Catalunya la prova pilot va finalitzar de la forma esti
pulada. 

No obstant, això, cal tenir en compte que en l’àmbit del 
diàleg social entorn de l’Estratègia Espanyola de Segu
retat i Salut en el Treball s’està tractant la figura del 

1.25.15. 

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



 

 

 

40 

13 de març de 2007 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 44 

Delegats territorials i sectorials. Per tant, caldrà veure 
resultat del seu possible desenvolupament normatiu. Partida pressupostària: 4824.00200/3360 

Barcelona, 26 de febrer de 2007 
Programes de seguretat i salut laboral i altres de rela-Mar Serna i Calvo 
cions laborals Consellera de Treball 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els recursos destinats a 
polítiques de prevenció de riscos labo
rals els anys 2004, 2005 i 2006 
Tram. 314-01102/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01102/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els recursos destinats a polítiques de prevenció de ris
cos laborals els anys 2004, 2005 i 2006 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Borràs i Solé, Meritxell 

D’acord amb allò que estableix l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

A continuació es detallen els recursos destinats a po
lítiques en matèria de prevenció de riscos laborals du
rant els anys 2004, 2005 i 2006 per partides pressupos
tàries: 

Any 2004 601.000,00 
Any 2005 601.000,00 
Any 2006 601.000,00 

Barcelona, 23 de febrer de 2007 

Mar Serna i Calvo 
Consellera de Treball 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la convocatòria de sub
vencions destinades a l’establiment de 
mesures per al foment de la igualtat 
d’oportunitats entre homes i dones en 
l’àmbit de les relacions laborals 
Tram. 314-01103/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01103/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la convocatòria de subvencions destinades a l’establi
ment de mesures per al foment de la igualtat d’oportu
nitats entre homes i dones en l’àmbit de les relacions 

Partida pressupostària: 2264.00500/3360 laborals 

Desenvolupament programes seguretat i salut laboral en 
el treball per a la prevenció de riscos laborals 

Any 2004 1.915.000,00 
Any 2005 2.529.986,18 
Any 2006 3.431.586,70 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Borràs i Solé, Meritxell 

D’acord amb allò que estableix l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

Cal tenir present que l’Ordre TRI/318/2006 de 20 de 
juny per la qual s’estableixen les bases reguladores de 
les subvencions destinades a l’establiment de mesures 
per al foment de la igualtat d’oportunitats entre homes 
i dones en l’àmbit de les relacions laborals a Catalunya, 
és una línia de subvenció de nova creació, que ha tin
gut dues convocatòries i que es refereix a un àmbit en
cara molt desconegut per gran part de les empreses. 

Així, s’han presentat 51 sol·licituds de subvenció per 
aquesta Ordre, de les quals s’han concedit 30 i rebutjat 21, 
per diversos motius d’incompliment dels requisits de 
l’Ordre, ja sigui pel que fa a requisits administratius, a 
criteris de l’objecte de la subvenció o bé a requisits de 
fons per a plans o agents per a la igualtat. 

Part de l’objectiu de la creació d’aquest ordre era apro
fundir en la sensibilització de les empreses en matèria 
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d’igualtat d’oportunitats, i l’excedent de recursos que 
es pugui generar d’aquesta convocatòria s’han destinat 
a actuacions dins l’àmbit de la igualtat d’oportunitats. 

Barcelona, 26 de febrer de 2007 

Mar Serna i Calvo 
Consellera de Treball 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el sistema d’elaboració de 
plans de conciliació de la vida laboral 
i la familiar per a empreses 
Tram. 314-01104/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01104/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el sistema d’elaboració de plans de conciliació de la 
vida laboral i la familiar per a empreses 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Borràs i Solé, Meritxell 

D’acord amb allò que estableix l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

En primer lloc, cal tenir present que la guia de les 6C 
de Conciliació és un projecte pilot que pretén, prime
rament, donar una eina a les empreses per fer el seu 
propi pla de conciliació, així com sensibilitzar i inici
ar les empreses catalanes en la temàtica dels nous usos 
del temps, i de la importància d’incloure mesures de 
conciliació per a millorar la productivitat de les empre
ses i la qualitat de vida de les persones. 

En segon lloc, cal informar que s’han distribuït 3.000 
exemplars d’aquesta publicació i s’han rebut 300 noves 
peticions, fet que demostra l’interès de les empreses de 
dotar-se d’eines que les ajudin a impulsar accions rela
cionades amb la igualtat a d’oportunitats en el mercat 
de treball. 

Per tant, la valoració que fa el Govern, des del Depar
tament de Treball és molt positiva. El Departament de 
Treball té intenció de seguir desenvolupant iniciatives 
d’aquesta naturalesa, donat que es vol realitzar un se
guiment en les empreses que implementin el seu propi 
pla i, si s’escau, realitzar en el futur noves versions més 
actualitzades que incorporin nous aspectes de la reali
tat de les empreses catalanes. 

Barcelona, 26 de febrer de 2007 

Mar Serna i Calvo 
Consellera de Treball 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les retribucions del pro
fessorat membre dels tribunals de les 
proves d’accés als cicles formatius de 
grau mitjà del curs 2005-2006 
Tram. 314-01109/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01109/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les retribucions del professorat membre dels tribunals 
de les proves d’accés als cicles formatius de grau mit
jà del curs 2005-2006 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Fortuny i Torroella, M. Rosa 

D’acord amb allò que estableix l’article 114 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

Les retribucions que ha percebut el professorat membre 
dels tribunals han estat les mateixes per a les proves 
d’accés als Cicles formatius de Grau Mitjà (CFGM) 
que de Grau Superior (CFGS), realitzades al curs 2005/ 
2006, i han consistit en: 

– President i secretari del tribunal: 39,78 per assistèn
cia. 

– Vocal del tribunal: 36,72 per assistència. 

La resolució que convoca les proves i designa el tribunal 
fa esment de la norma que fixa els imports, el Decret 201/ 
1993, de 27 de juliol, de modificació del Decret 337/ 
1988, de 17 d’octubre, de regulació i d’actualització d’in
demnitzacions per raó de serveis a la Generalitat de 
Catalunya, i de revisió dels imports de determinades in
demnitzacions. 

La partida pressupostària a la qual s’imputen les assis
tències és una posició pressupostària de la Secretaria 
General del Departament d’Educació. 

El Departament d’Educació va realitzar les transferèn
cies als interessats entre el 21 de novembre de 2006 i el 
19 de desembre de 2006. 

Barcelona, 21 de febrer de 2007 

Ernest Maragall i Mira 
Conseller d’Educació 

1.25.15. 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els alumnes que van par
ticipar en les proves d’accés als cicles 
formatius de grau superior del curs 
2005-2006 
Tram. 314-01112/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01112/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els alumnes que van participar en les proves d’accés als 
cicles formatius de grau superior del curs 2005-2006 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Fortuny i Torroella, M. Rosa 

D’acord amb allò que estableix l’article 114 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

Es trameten llistats relatius al nombre d’alumnes que es 
van matricular a les proves d’accés als Cicles formatius 
de Grau Superior (CFGS) realitzades al curs 2005/ 
2006, dels que es van presentar i dels varen superar-les 
amb indicació dels serveis territorials, cicles formatius, 
edat i sexe dels aspirants. 

En l’annex 1 consten els alumnes inscrits, admesos i pre
sentats als diferents Serveis Territorials. 

En l’annex 2 consten els alumnes inscrits, admesos i pre
sentats als diferents Serveis Territorials diferenciats per 
sexe. 

En l’annex 3 es detallen els Cicles formatius de Barcelona 
ciutat. 

En l’annex 4 es detallen els Cicles formatius de Barcelona 
comarques. 

En l’annex 5 es detallen els Cicles formatius de 
Tarragona. 

En l’annex 6 es detallen els Cicles formatius de Lleida. 

En l’annex 7 es detallen els Cicles formatius de Girona. 

En l’annex 8 es detallen els Cicles formatius de Terres de 
l’Ebre. 

En l’annex 9 es detallen els Cicles formatius del Vallès 
Occidental. 

En l’annex 10 es detallen els Cicles formatius del Baix 
Llobregat. 

1.25.15. 

En l’annex 11 es detallen els alumnes per edats, els pre
sentats i els aptes. 

Barcelona, 21 de febrer de 2007 

Ernest Maragall i Mira 
Conseller d’Educació 

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 retribucions del pro
fessorat membre dels tribunals de les 
proves d’accés als cicles formatius de 
grau superior del curs 2005-2006 
Tram. 314-01114/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01114/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les retribucions del professorat membre dels tribunals 
de les proves d’accés als cicles formatius de grau supe
rior del curs 2005-2006 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Fortuny i Torroella, M. Rosa 

D’acord amb allò que estableix l’article 114 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

Les dades a què fa referència aquesta iniciativa parla
mentària han estat facilitades en la resposta a la pregun
ta núm. 314-01109/08. 

Barcelona, 21 de febrer de 2007 

Ernest Maragall i Mira 
Conseller d’Educació 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els metges especialistes 
dels centres d’atenció primària de 
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) 
Tram. 314-01115/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01115/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els metges especialistes dels centres d’atenció primària 
de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Borràs i Solé, Meritxell; Sancho i Serena, 
Francesc 

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi
nent les següents consideracions: 

A l’Hospitalet de Llobregat hi ha 5 punts d’atenció espe
cialitzada a la primària. A la taula següent s’especifiquen 
les dades relatives al centre d’atenció primària, especia
litats, professionals de cada una de les especialitats i la 
població de referència que té cada especialitat, segons les 
dades del Registre central d’assegurats del 2005. 

Centre de treball Especialitat Professionals Població de referència 

CAP Ronda Torrassa Cardiologia 3 125.255 
Dermatologia 3 125.255 
Digestiu 3 125.255 
Endocrinologia 1 125.255 
Oftalmologia 4 125.255 
ORL 3 125.255 
Pneumologia 1 125.255 
Traumatologia 3 125.255 
Urologia 2 125.255 

CAP Just Oliveras Cardiologia 2 65.412 
Cirurgia 3 93.682 
Dermatologia 2 65.412 
Digestiu 2 65.412 
Endocrinologia 1 143.091 
Neurologia 2 143.091 
Oftalmologia 3 65.412 
ORL 4 65.412 
Reumatologia 3 268.346 
Traumatologia 3 65.412 
Urologia 2 65.412 

CAP Amadeo Torner Cardiologia 1 41.351 
Cirurgia 1 49.409 
Dermatologia 1 49.409 
Digestiu 1 49.409 
Oftalmologia 1 49.409 
ORL 4 49.409 
Traumatologia 2 49.409 
Urologia 1 49.409 

CAP Rambla Marina Digestiu 1 28.270 
Oftalmologia 1 28.270 
Pneumologia 1 143.091 
Traumatologia 1 28.270 
Urologia 1 28.270 

CAP Bellvitge Cardiologia 1 36.328 
Dermatologia 1 28.270 
ORL 1 28.270 
Traumatologia 1 28.270 

Barcelona, 20 de febrer de 2007 

Marina Geli i Fàbrega 
Consellera de Salut 

1.25.15. 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la garantia de prestació 
del servei d’urgències de l’empresa 
Sistema d’Emergències Mèdiques 
Tram. 314-01116/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01116/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la garantia de prestació del servei d’urgències de l’em
presa Sistema d’Emergències Mèdiques 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Sancho i Serena, Francesc 

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi
nent les següents consideracions: 

Tenint en compte que allò que defineix una unitat de 
suport vital avançat no és el tipus de vehicle, sinó 
l’equipament mèdic i la dotació humana que el compo
sa, formada per professionals capaços de realitzar tèc
niques de reanimació profunda, la correcta prestació 
del servei públic de transport públic urgent s’ha man
tingut mitjançant la incorporació en unitats en actiu de 
l’equipament i els professionals necessaris per tal de 
dur a terme la funció de suport vital avançat. 

Barcelona, 26 de febrer de 2007 

Marina Geli i Fàbrega 
Consellera de Salut 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les empreses que van 
concórrer al contracte per al subminis
trament de la flota de vehicles de l’em
presa Sistema d’Emergències Mèdi
ques 
Tram. 314-01117/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01117/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les empreses que van concórrer al contracte per al sub
ministrament de la flota de vehicles de l’empresa Sis
tema d’Emergències Mèdiques 

1.25.15. 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Sancho i Serena, Francesc 

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi
nent les següents consideracions: 

En relació al contracte per al subministrament, mitjan
çant arrendament sense opció de compra, de la flota de 
vehicles de l’empresa pública Sistema d’Emergències 
Mèdiques, SA, dues van ser les empreses que van pre
sentar ofertes en la fase de licitació. 

Quant a les ofertes presentades, la de l’empresa adjudi
catària era de 1.428.900 euros, mentre que l’altra, de 
1.883.128,32 euros, va ser exclosa en sobrepassar l’im
port de licitació. 

Barcelona, 26 de febrer de 2007 

Marina Geli i Fàbrega 
Consellera de Salut 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre les empreses que van concór
rer a l’apartat de vehicles de direcció del 
contracte per al subministrament de la 
flota de vehicles de l’empresa Sistema 
d’Emergències Mèdiques 
Tram. 314-01118/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01118/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les empreses que van concórrer a l’apartat de vehicles 
de direcció del contracte per al subministrament de la 
flota de vehicles de l’empresa Sistema d’Emergències 
Mèdiques 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Sancho i Serena, Francesc 

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi
nent les següents consideracions: 

En el marc del procediment obert per a la contractació 
del subministrament, mitjançant arrendament sense 
opció de compra, de la flota de vehicles de l’empresa 
pública Sistema d’Emergències Mèdiques, SA, i en 
concret en relació a l’apartat corresponent als vehicles 
de direcció, l’adjudicada va ser l’única oferta que es va 
considerar, en haver estat l’altra licitadora exclosa per 
superar la seva oferta l’import de licitació. 

Barcelona, 26 de febrer de 2007 

Marina Geli i Fàbrega 
Consellera de Salut 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les ambulàncies retirades 
corresponents al contracte per al sub
ministrament de la flota de vehicles de 
l’empresa Sistema d’Emergències Mè
diques 
Tram. 314-01119/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01119/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les ambulàncies retirades corresponents al contracte per 
al subministrament de la flota de vehicles de l’empre
sa Sistema d’Emergències Mèdiques 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Sancho i Serena, Francesc 

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi
nent les següents consideracions: 

En el marc del concurs públic per a la contractació de 
la gestió del servei públic de transport sanitari urgent a 
l’àmbit territorial de Catalunya, amb excepció de la 
ciutat de Barcelona, han estat substituïdes 43 unitats de 
suport vital avançat en servei actiu, i 17 de reserva. 

Barcelona, 26 de febrer de 2007 

Marina Geli i Fàbrega 
Consellera de Salut 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les ambulàncies de suport 
vital avançat del tipus de xassís inte
grat retirades a Barcelona 
Tram. 314-01120/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01120/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
ambulàncies de suport vital avançat del tipus de xassís 
integrat retirades a Barcelona 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Sancho i Serena, Francesc 

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi
nent les següents consideracions: 

En el marc del procediment obert per a la contractació 
del subministrament, mitjançant arrendament sense 
opció de compra, de la flota de vehicles de l’empresa 
pública Sistema d’Emergències Mèdiques, SA, han 
estat substituïdes 10 unitats de suport vital avançat en 
servei actiu i 8 de reserva. 

Barcelona, 27 de febrer de 2007 

Marina Geli i Fàbrega 
Consellera de Salut 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’aturada de les ambulàn
cies de suport vital 
Tram. 314-01121/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01121/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aturada de les ambulàncies de suport vital 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Sancho i Serena, Francesc 

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi
nent les següents consideracions: 

Per a la correcta prestació del servei públic de transport 
sanitari urgent, les empreses adjudicatàries del concurs 
públic per a la contractació dels serveis de transport 
sanitari urgent a l’àmbit territorial de Catalunya, amb 
excepció de la ciutat de Barcelona, van substituir els 
vehicles de forma progressiva en un termini de 48 ho
res, de tal manera que es va mantenir la correcta cober
tura del servei a tot el territori i en tot moment. 

Respecte les unitats de Barcelona, aquestes foren subs
tituïdes en un període inferior a 12 hores. Atès el núme
ro d’unitats de reserva existents, el servei fou igualment 
ininterromput en tot moment. 

La substitució dels vehicles ha estat duta a terme pels 
adjudicataris en el marc de l’execució i compliment 
dels contractes propis. 

Barcelona, 26 de febrer de 2007 

Marina Geli i Fàbrega 
Consellera de Salut 

1.25.15. 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’acta de recepció dels 
vehicles corresponent al contracte per 
al subministrament de la flota de vehi
cles de l’empresa Sistema d’Emergèn
cies Mèdiques 
Tram. 314-01122/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01122/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’acta de recepció dels vehicles corresponent al contrac
te per al subministrament de la flota de vehicles de 
l’empresa Sistema d’Emergències Mèdiques 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Sancho i Serena, Francesc 

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi
nent les següents consideracions: 

En el marc del procediment de contractació del submi
nistrament, mitjançant arrendament sense opció de 
compra, de la flota de vehicles de l’empresa pública 
Sistema d’Emergències Mèdiques, SA, les actes de re
cepció dels vehicles es van signar el dia 01 de juliol de 
2006. 

Barcelona, 26 de febrer de 2007 

Marina Geli i Fàbrega 
Consellera de Salut 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les actuacions del Depar
tament de Salut i de l’empresa Sistema 
d’Emergències Mèdiques davant la re
tirada d’ambulàncies del tipus de xas
sís integrat 
Tram. 314-01123/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01123/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions del Departament de Salut i de l’empre
sa Sistema d’Emergències Mèdiques davant la retirada 
d’ambulàncies del tipus de xassís integrat 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 
1.25.15. 

Proponents: Sancho i Serena, Francesc 

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi
nent les següents consideracions: 

L’empresa pública Sistema d’Emergències Mèdiques, 
SA està actualment treballant amb la recerca de la mi
llor solució possible als problemes detectats, conjunta
ment amb els organismes oficials competents, encarre
gats del control i supervisió dels vehicles i la seva 
homologació. 

Sistema d’Emergències Mèdiques, SA ha optat en pri
mera instància per prendre totes aquelles mesures que 
suposessin garantir l’estabilitat i seguretat en el servei 
de transport sanitari urgent, sens perjudici de les facul
tats legals que l’ordenament jurídic li atribueix de reso
lució dels contractes que resten inalterades. 

Barcelona, 26 de febrer de 2007 

Marina Geli i Fàbrega 
Consellera de Salut 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre les guàrdies nocturnes a les 
àrees bàsiques de salut de Sant Quirze 
de Besora, Santa Eugènia de Berga i 
Sant Hipòlit de Voltregà (Osona) 
Tram. 314-01131/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01131/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les guàrdies nocturnes a les àrees bàsiques de salut de 
Sant Quirze de Besora, Santa Eugènia de Berga i Sant 
Hipòlit de Voltregà (Osona) 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Espadaler i Parcerisas, Ramon 

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi
nent les següents consideracions: 

A la comarca d’Osona s’està desenvolupant un projecte 
de millora dels serveis d’urgències i atenció continua
da d’àmbit comarcal. Aquest projecte s’emmarca en les 
previsions del Departament per a tot Catalunya i, en 
especial en el recent Acord de Mesa Sectorial entre 
l’ICS i els sindicats, que estableix un nou marc territo
rial pels serveis d’urgències d’Atenció Primària (APS) 
i millora les condicions en què els presten els professi
onals. El projecte ha estat treballat i consensuat dins 
l’àmbit del SISO (Sistema Integrat de Salut d’Osona), 
format per totes les entitats que presten serveis sanita
ris públics a la comarca. Aquest projecte està pendent 
d’aplicació, després de ser valorat pel Govern Territo
rial de Salut d’Osona. 
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En el seu moment la Reforma de l’APS (Atenció Pri
mària de Salut) va suposar una millora molt important 
d’aquest servei essencial en el nostre Sistema Sanitari. 
Els mateixos resultats de les enquestes de satisfacció 
així ho avalen. Aquesta millora es va fer no sense ne
guits per part de la població d’àmbit rural, ja que en 
alguns casos es va viure com «la pèrdua del metge de 
capçalera», que fins llavors vivia i prestava servei les 24 
hores del dia en la població corresponent. La Reforma 
de l’APS va suposar dotar progressivament de millors 
recursos (centres, material, professionals) aquest nivell 
assistencial però, sobretot, implicà l’inici del treball en 
equip dels professionals, imprescindible en la sanitat 
moderna. En aquell moment els metges de família van 
deixar de ser responsables aïllats de les urgències de 
cada població i van passar a donar el servei integrats en 
Equips d’Atenció Primària (EAP); el servei d’atenció 
continuada i d’urgències es passà a prestar en el Cen
tre d’Atenció Primària. 

Així, en els casos de les ABS de Sta. Eugènia de Berga, 
St. Hipòlit de Voltregà i St. Quirze de Besora, les pobla
cions dels municipis que les integren són ateses en ho
raris habituals al consultori de cada població i fora 
d’aquests horaris en el Centre de Salut corresponent. 

En aquests moments l’actual organització dels serveis 
d’atenció continuada i d’urgències per part dels EAPs, 
que ha estat bona, precisa d’algunes reformes per mi
llorar-la. A l’actualitat es donen un conjunt de fets que 
faciliten la possibilitat d’implantar canvis que millorin 
aquesta situació: 

– La millora de les comunicacions per carretera. 

– La disponibilitat de tecnologies de la comunicació i 
la informació de les que no disposàvem fa dues dèca
des. 

– El nou marc creat per l’Acord de Mesa Sectorial 
abans esmentat. 

– La recent reforma del transport sanitari urgent, amb 
ambulàncies exclusivament dedicades al mateix (8 a 
Osona, repartides en 7 punts diferents de la comarca). 

– Disponibilitat de recursos per a fer les inversions ne
cessàries per tal d’assegurar millores tècniques en la 
prestació del servei. 

– L’acord, en el marc del SISO (Sistema Integrat de 
Salut d’Osona) de les institucions que presten serveis 
sanitaris públics a la comarca. 

La reforma que es vol dur a terme suposa crear un únic 
servei d’Atenció Continuada i d’Urgències Territorial 
(ACUT), la qual cosa representarà una millora del ser
vei en molts aspectes: 

1. Els ciutadans tindran més serveis a cada ABS: molts 
professionals dedicaran més hores a l’atenció habitual 
(feiners de 8 a 21 hores). 

2. Disposarem d’un dispositiu comarcal d’atenció con
tinuada i d’urgències que permeti un treball coordinat 
de tots els recursos. 

3. Els ciutadans disposaran d’un únic número de telè
fon per urgències: 061, fàcil de recordar i amb respos
ta ràpida assegurada. 

4. Els ciutadans seran atesos sempre amb la seva història 
clínica informatitzada, incloent l’atenció a domicili. 

5. Es podran demanar analítiques o radiografies des de 
qualsevol punt. 

6. Els professionals treballaran en equip. 

7. Disposarem de millor tecnologia per a prestar l’aten
ció: inversions en material pels Punts d’Atenció Con
tinuada, dotació de GPS, telefonia mòbil, ordinador 
portàtil i material sanitari adequat pels vehicles. 

8. Disposarem de vehicles específics per a l’atenció 
urgent. 

9. L’atenció a domicili serà més eficaç. 

10. Es mantindrà i accelerarà la disminució de visites in
necessàries a l’HGV, ja que les urgències lleus d’aquest 
centre seran ateses pel mateix servei comarcal. L’hospi
tal podrà ser més eficaç en l’atenció a urgències més com
plexes. 

11. El dispositiu únic és més sostenible i flexible: ens 
permet adaptar-nos millor les necessitats canviants segons 
les hores del dia o els canvis epidemiològics. 

12. Estarem més a prop quan se’ns necessiti. 

Amb aquesta reforma, es contempla que tots els centres 
de salut (incloent els de Sta. Eugènia de Berga, St. Hipòlit 
de Voltregà i St. Quirze de Besora) estiguin oberts tots els 
dies feiners de 8 a 21 hores, així com els dissabtes pel 
matí (9-15 hores), que són els horaris en què hi ha més 
demanda d’atenció i on la proximitat al ciutadà és impor
tant. En la resta d’horaris (els de menys demanda d’assis
tència) la reforma preveu un reforç dels recursos per a 
l’atenció domiciliària i la concentració dels punts d’aten
ció continuada amb presència física permanent en un 
nombre de centres de salut. Per a definir aquests punts es 
tindran en compte criteris geogràfics i de població. 

Barcelona, 26 de febrer de 2007 

Marina Geli i Fàbrega 
Consellera de Salut 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els motius per a la posada 
en marxa del nou sistema de transport 
sanitari d’Osona 
Tram. 314-01132/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01132/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius per a la posada en marxa del nou sistema de 
transport sanitari d’Osona 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Espadaler i Parcerisas, Ramon 
1.25.15. 
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D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi
nent les següents consideracions: 

El Departament de Salut ha establert un nou marc 
organitzatiu del transport sanitari que permet realitzar 
la prestació del servei de manera coordinada amb el 
funcionament del model sanitari, per tal de donar res-
posta a situacions d’emergència en els diversos territo
ris de Catalunya. Això, ha permès garantir un sistema 
d’accés universal públic i eficient mitjançant la utilitza
ció dels recursos de transport sanitari adequats a les 
necessitats del trasllat, tenint en compte criteris de 
priorització, així com l’optimització del recursos dispo
nibles. 

Amb aquest nou model s’ha separat el transport progra
mat, destinat a persones que per causes mèdiques, i a 
judici del personal facultatiu, no els sigui possible uti
litzar el transport ordinari per desplaçar-se a un centre 
sanitari o al seu domicili. I el transport urgent, aplica
ble en aquelles situacions d’urgència que impliqui risc 
vital o dany irreparable per a la salut de la persona. 

Barcelona, 21 de febrer de 2007 

Marina Geli i Fàbrega
 
Consellera de Salut
 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la valoració del nou siste
ma de transport sanitari d’Osona 
Tram. 314-01133/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01133/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
valoració del nou sistema de transport sanitari d’Osona 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Espadaler i Parcerisas, Ramon 

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi
nent que la pregunta 314-01133/08 es respon conjun
tament amb la pregunta 314-01134/08. 

Amb el nou model organitzatiu del transport sanitari 
s’ha incrementat els recursos de transport sanitari del 
territori. 

Abans de la implementació del nou model de servei, el 
número total d’ambulàncies en el territori era de 8 ve
hicles, dels quals 3 es destinaven al transport urgent. 
Malgrat tot, aquests vehicles, en ocasions es veien obli
gats a fer serveis programats, coincidint la sol·licitud del 
vehicle a la vegada per les dues tipologies de servei. 

A partir del nou model, la prestació de l’atenció urgent 
a la comarca d’Osona està dotada de 6 ambulàncies de 

1.25.15. 

suport vital bàsic de 24 hores (SVB), 2 de suport vital 
bàsic de 12 hores i 1 vehicle de suport vital avançat 
(SVA), totes elles dotades amb importants millores tec
nològiques. Mentre que per a realitzar els serveis de 
transport programat, hi ha 8 vehicles, només destinats 
a cobrir aquesta prestació. 

A la vegada, s’ha separat la gestió del transport progra
mat que permet un temps de planificació, del transport 
urgent, que ha de donar una resposta ràpida. En aquest 
últim cas, la gestió la realitza el Servei d’Emergències 
Mèdiques (SEM SA), treballant en recursos en xarxa i 
fent la optimització dels recursos disponibles. D’aques
ta manera es poden utilitzar recursos inicialment adju
dicats a comarques veïnes d’Osona, segons les priori
tats i necessitats de servei. 

Barcelona, 21 de febrer de 2007 

Marina Geli i Fàbrega 
Consellera de Salut 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les millores del nou siste
ma de transport sanitari d’Osona 
Tram. 314-01134/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-01133/08. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre de robatoris en 
habitatges al Vallès Oriental els anys 
2005 i 2006 
Tram. 314-01144/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01144/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de robatoris en habitatges al Vallès Oriental 
els anys 2005 i 2006 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Turull i Negre, Jordi 

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen
tària 314-01144/08. 
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El nombre de robatoris amb força en domicilis al Vallès 
Oriental ha descendit un 7%, dels 710 al 2005 a 661 
durant el 2006. Al 70 % de les poblacions de les comar
ques ha descendit aquest tipus d’activitat delictiva. 

Barcelona, 23 de febrer de 2007 

Joan Saura i Laporta 
Conseller d’Interior, Relacions Institucionals 
i Participació 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre de robatoris a 
empreses al Vallès Oriental els anys 
2005 i 2006 
Tram. 314-01145/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01145/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de robatoris a empreses al Vallès Oriental 
els anys 2005 i 2006 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Turull i Negre, Jordi 

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen
tària 314-01145/08. 

Pel que fa als robatoris en polígons industrials de la 
comarca del Vallès Oriental, el nombre ha passat de 407 
casos al 2005 a 485 durant el 2006. 

Barcelona, 23 de febrer de 2007 

Joan Saura i Laporta 
Conseller d’Interior, Relacions Institucionals 
i Participació 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre d’alumnes que 
cursen la carrera de mestre o mestra 
de primària 
Tram. 314-01156/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Rigau i Oliver, Irene 

D’acord amb allò que disposen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, em plau de tra
metre, en document adjunt, el quadre amb les darreres 
dades disponibles, corresponents al curs 2005-06, dels 
alumnes matriculats a les diferents especialitats dels es
tudis de mestre/a de les universitats públiques de Catalunya. 

Per a més informació de l’evolució de la matrícula 
d’aquests estudis, podeu consultar la pàgina web d’uni
versitats i recerca, apartat d’estadístiques (www.gencat.cat/ 
universitatsirecerca/publicacions). 

Barcelona, 15 de febrer de 2007 

Josep Huguet i Biosca 
Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa 

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 regulació de les apostes 
Tram. 314-01159/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01159/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la regulació de les apostes 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Turull i Negre, Jordi 

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen
tària 314-01159/08. 

En relació a la regulació de les apostes, pel fet de ser 
una modalitat més o menys nova de joc, estem valorant 
la conveniència de la seva regulació tenint en compte 
entre d’altres factors el tractament que d’aquest tema es 
fa en dret comparat en els països del nostre entorn i 
també la realitat social actual. 

Barcelona, 23 de febrer de 2007 

Joan Saura i Laporta 
Conseller d’Interior, Relacions Institucionals 
i Participació 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01156/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’alumnes que cursen la carrera de mestre o 
mestra de primària 

1.25.15. 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió d’una residèn
cia i centre de dia per a discapacitats 
mentals i un centre de dia a Mollet del 
Vallès (Vallès Oriental) 
Tram. 314-01161/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01161/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió d’una residència i centre de dia per a dis
capacitats mentals i un centre de dia a Mollet del Vallès 
(Vallès Oriental) 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Turull i Negre, Jordi 

D’acord amb l’article 144 del Reglament del Parlament 
de Catalunya, em plau fer-vos avinent que el Govern té 
prevista la construcció d’una residència i centre de dia 
per a persones amb discapacitat psíquica amb trans
torns de conducta a Mollet del Vallès. L’execució de les 
obres està prevista el mes de juny de 2008 i per un pres
supost màxim de 5.336.797 euros. 

Barcelona, 23 de febrer de 2007 

Carme Capdevila i Palau 
Consellera d’Acció Social i Ciutadania 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió d’un institut 
d’ensenyament secundari a Bigues i 
Riells (Vallès Oriental) 
Tram. 314-01162/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01162/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió d’un institut d’ensenyament secundari a 
Bigues i Riells (Vallès Oriental) 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Turull i Negre, Jordi 

D’acord amb allò que estableix l’article 114 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

1.25.15. 

El Departament té la previsió de licitar properament les 
obres de construcció d’un nou Institut d’Ensenyament 
Secundari (IES) al municipi de Bigues i Riells (Vallès 
Oriental). El termini que s’ha previst per a l’execució 
material d’aquestes obres és de 16 mesos. 

Barcelona, 23 de febrer de 2007 

Ernest Maragall i Mira 
Conseller d’Educació 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre la previsió d’un nou institut 
d’ensenyament secundari a Cardedeu 
(Vallès Oriental) 
Tram. 314-01163/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01163/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió d’un nou institut d’ensenyament secundari 
a Cardedeu (Vallès Oriental) 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Turull i Negre, Jordi 

D’acord amb allò que estableix l’article 114 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

En aquests moments, el nou Institut d’Ensenyament Se
cundari (IES) al municipi de Cardedeu (Vallès Orien
tal) ja està funcionant en mòduls prefabricats, el calen
dari de construcció i posada en funcionament de les 
instal·lacions definitives no es pot concretar fins a dis
posar de tots els elements necessaris per a la seva tem
porització. 

Barcelona, 23 de febrer de 2007 

Ernest Maragall i Mira 
Conseller d’Educació 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió d’un institut 
d’ensenyament secundari a Sant Pere 
de Vilamajor (Vallès Oriental) 
Tram. 314-01164/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01164/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió d’un institut d’ensenyament secundari a Sant 
Pere de Vilamajor (Vallès Oriental) 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Turull i Negre, Jordi 

D’acord amb allò que estableix l’article 114 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

En aquests moments, el nou Institut d’Ensenyament 
Secundari (IES) al municipi de Sant Pere de Vilamajor 
(Vallès Oriental) ja està funcionant en mòduls prefabri
cats, el calendari de construcció i posada en funciona
ment de les instal·lacions definitives no es pot concre
tar fins a disposar de tots els elements necessaris per a 
la seva temporització. 

Barcelona, 23 de febrer de 2007 

Ernest Maragall i Mira 
Conseller d’Educació 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió d’un institut 
d’ensenyament secundari a Sant Este-
ve de Palautordera (Vallès Oriental) 
Tram. 314-01165/08 

El Departament d’Educació ha previst la construcció 
d’un nou Institut d’Ensenyament Secundari (IES) al 
municipi de Sant Esteve de Palautordera (Vallès Orien
tal), el calendari de construcció i posada en funciona
ment del qual no es pot concretar fins a disposar de tots 
els elements necessaris per a la seva temporització. 

Barcelona, 23 de febrer de 2007 

Ernest Maragall i Mira 
Conseller d’Educació 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió d’un institut 
d’ensenyament secundari a Vilanova 
del Vallès (Vallès Oriental) 
Tram. 314-01166/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01166/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió d’un institut d’ensenyament secundari a 
Vilanova del Vallès (Vallès Oriental) 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Turull i Negre, Jordi 

D’acord amb allò que estableix l’article 114 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

El projecte de construcció d’un nou Institut d’Ensenya
ment Secundari al municipi de Vilanova del Vallès 
(Vallès Oriental), amb tres línies d’ESO i dues de Bat
xillerat, es troba en fase de redacció. El pressupost de 
2007 del Departament contemplarà la dotació necessà
ria per a la seva construcció. 

Barcelona, 23 de febrer de 2007 

Ernest Maragall i Mira 
Conseller d’Educació 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01165/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió d’un institut d’ensenyament secundari a Sant 
Esteve de Palautordera (Vallès Oriental) 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Turull i Negre, Jordi 

D’acord amb allò que estableix l’article 114 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

1.25.15. 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió d’un nou insti
tut d’ensenyament secundari a les 
Franqueses del Vallès (Vallès Oriental) 
Tram. 314-01167/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01167/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió d’un nou institut d’ensenyament secundari 
a les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental) 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Turull i Negre, Jordi 

D’acord amb allò que estableix l’article 114 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

El Departament ha planificat la construcció d’un nou 
Institut d’Ensenyament Secundari (IES) al municipi de 
Les Franqueses (Vallès Oriental) i es troba a l’espera de 
disposar de diversa documentació administrativa rela
tiva al solar. 

Barcelona, 23 de febrer de 2007 

Ernest Maragall i Mira 
Conseller d’Educació 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió d’un nou institut 
d’ensenyament secundari a Montornès 
del Vallès (Vallès Oriental) 
Tram. 314-01168/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01168/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió d’un nou institut d’ensenyament secundari 
a Montornès del Vallès (Vallès Oriental) 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Turull i Negre, Jordi 

D’acord amb allò que estableix l’article 114 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

1.25.15. 

En aquests moments, el nou Institut d’Ensenyament 
Secundari (IES) al municipi de Montornès del Vallès 
(Vallès Oriental) ja està funcionant en mòduls prefabri
cats, el calendari de construcció i posada en funciona
ment de les instal·lacions definitives no es pot concre
tar fins a disposar de tots els elements necessaris per a 
la seva temporització. 

Barcelona, 23 de febrer de 2007 

Ernest Maragall i Mira 
Conseller d’Educació 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió d’un nou institut 
d’ensenyament secundari a Granollers 
(Vallès Oriental) 
Tram. 314-01169/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01169/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió d’un nou institut d’ensenyament secundari 
a Granollers (Vallès Oriental) 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Turull i Negre, Jordi 

D’acord amb allò que estableix l’article 114 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

El Departament ha planificat la construcció de la Sec
ció d’Ensenyament Secundari (SES) Bòbila, així com 
les obres d’ampliació de l’Institut d’Ensenyament Se
cundari (IES) Carles Vallbona, ambdós al municipi de 
Granollers (Vallès Oriental), el calendari de construc
ció i posada en funcionament de les quals instal·lacions 
no es pot concretar fins a disposar de tots els elements 
necessaris per a llur temporització. 

Barcelona, 23 de febrer de 2007 

Ernest Maragall i Mira 
Conseller d’Educació 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió d’una secció 
d’ensenyament secundari a Castellter
çol (Vallès Oriental) 
Tram. 314-01170/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01170/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió d’una secció d’ensenyament secundari a 
Castellterçol (Vallès Oriental) 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Turull i Negre, Jordi 

D’acord amb allò que estableix l’article 114 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

El Departament ha planificat la construcció d’una Sec
ció d’Ensenyament Secundari (SES) al municipi de 
Castellterçol (Vallès Oriental), el calendari de construc
ció i posada en funcionament del qual no es pot concre
tar fins a disposar de tots els elements necessaris per a 
la seva temporització. 

Barcelona, 23 de febrer de 2007 

Ernest Maragall i Mira 
Conseller d’Educació 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió d’un nou cen
tre d’ensenyament infantil i primari a 
Sant Antoni de Vilamajor (Vallès Orien
tal) 
Tram. 314-01171/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01171/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió d’un nou centre d’ensenyament infantil i 
primari a Sant Antoni de Vilamajor (Vallès Oriental) 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Turull i Negre, Jordi 

D’acord amb allò que estableix l’article 114 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

Està planificada la construcció d’un nou CEIP al mu
nicipi de Sant Antoni de Vilamajor (Vallès Oriental). El 
Departament d’Educació encara no disposa del solar 
per a la seva ubicació. Així mateix, s’ha signat un con
veni amb l’Ajuntament per a l’ampliació del CEIP Joan 
Cases. 

Barcelona, 23 de febrer de 2007 

Ernest Maragall i Mira 
Conseller d’Educació 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió d’un nou cen
tre d’ensenyament infantil i primari a 
Sant Pere de Vilamajor (Vallès Orien
tal) 
Tram. 314-01172/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01172/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió d’un nou centre d’ensenyament infantil i 
primari a Sant Pere de Vilamajor (Vallès Oriental) 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Turull i Negre, Jordi 

D’acord amb allò que estableix l’article 114 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

Les obres de construcció d’un CEIP amb dues línies 
d’infantil començaran properament i es preveu el seu 
acabament en termini per iniciar el proper curs 2007
2008. 

Barcelona, 23 de febrer de 2007 

Ernest Maragall i Mira 
Conseller d’Educació 

1.25.15. 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió de nous cen
tres d’ensenyament infantil i primari a 
Granollers (Vallès Oriental) 
Tram. 314-01173/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01173/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió de nous centres d’ensenyament infantil i 
primari a Granollers (Vallès Oriental) 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Turull i Negre, Jordi 

D’acord amb allò que estableix l’article 114 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

En aquest municipi hi ha dos nous centres d’educació 
infantil i primària previstos, el calendari de construcció 
i posada en funcionament dels quals no es pot concre
tar fins a disposar de tots els elements necessaris per a 
la seva temporització. 

Barcelona, 23 de febrer de 2007 

Ernest Maragall i Mira 
Conseller d’Educació 

El Departament d’Educació ha previst la construcció de 
dos nous centres d’educació infantil i primària al mu
nicipi de Les Franqueses (Vallès Oriental), el calenda
ri de construcció i posada en funcionament del quals no 
es pot concretar fins a disposar de tots els elements 
necessaris per a la seva temporització. 

Barcelona, 23 de febrer de 2007 

Ernest Maragall i Mira 
Conseller d’Educació 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió d’un nou cen
tre d’ensenyament infantil i primari a 
Canovelles (Vallès Oriental) 
Tram. 314-01175/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01175/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió d’un nou centre d’ensenyament infantil i 
primari a Canovelles (Vallès Oriental) 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Turull i Negre, Jordi 

D’acord amb allò que estableix l’article 114 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió de nous cen
tres d’ensenyament infantil i primari a 
les Franqueses del Vallès (Vallès Ori
ental) 
Tram. 314-01174/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01174/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió de nous centres d’ensenyament infantil i 
primari a les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental) 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Turull i Negre, Jordi 

D’acord amb allò que estableix l’article 114 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

1.25.15. 

En aquest municipi hi ha un centre d’educació infantil 
i primària previst, el calendari de construcció i posada 
en funcionament del qual no es pot concretar fins a dis
posar de tots els elements necessaris per a la seva tem
porització. 

Barcelona, 23 de febrer de 2007 

Ernest Maragall i Mira 
Conseller d’Educació 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió d’un nou cen
tre d’ensenyament infantil i primari a 
Santa Eulàlia de Ronçana (Vallès Ori
ental) 
Tram. 314-01176/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01176/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió d’un nou centre d’ensenyament infantil i 
primari a Santa Eulàlia de Ronçana (Vallès Oriental) 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Turull i Negre, Jordi 

D’acord amb allò que estableix l’article 114 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

El passat mes de gener va tenir lloc l’adjudicació de la 
redacció del projecte i construcció d’un nou CEIP, amb 
dues línies de primària. El projecte es troba en redac
ció. 

Barcelona, 23 de febrer de 2007 

Ernest Maragall i Mira 
Conseller d’Educació 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió de nous cen
tres d’ensenyament infantil i primari a 
Mollet (Vallès Oriental) 
Tram. 314-01177/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01177/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió de nous centres d’ensenyament infantil i 
primari a Mollet (Vallès Oriental) 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Turull i Negre, Jordi 

D’acord amb allò que estableix l’article 114 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

En aquest municipi hi ha un centre d’educació infantil 
i primària previst, el calendari de construcció i posada 
en funcionament del qual no es pot concretar fins a dis
posar de tots els elements necessaris per a la seva tem
porització. 

Barcelona, 23 de febrer de 2007 

Ernest Maragall i Mira 
Conseller d’Educació 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió d’un nou cen
tre d’ensenyament infantil i primari a 
Caldes de Montbui (Vallès Oriental) 
Tram. 314-01178/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01178/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió d’un nou centre d’ensenyament infantil i 
primari a Caldes de Montbui (Vallès Oriental) 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Turull i Negre, Jordi 

D’acord amb allò que estableix l’article 114 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

En aquest municipi hi ha un centre d’educació infantil 
i primària previst, el calendari de construcció i posada 
en funcionament del qual no es pot concretar fins a dis
posar de tots els elements necessaris per a la seva tem
porització. 

Barcelona, 23 de febrer de 2007 

Ernest Maragall i Mira 
Conseller d’Educació 

1.25.15. 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió d’un nou cen
tre d’ensenyament infantil i primari a 
Vilanova del Vallès (Vallès Oriental) 
Tram. 314-01179/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01179/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’un nou centre d’ensenyament infantil i primari 
a Vilanova del Vallès (Vallès Oriental) 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Turull i Negre, Jordi 

D’acord amb allò que estableix l’article 114 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

El Departament d’Educació signarà properament un con
veni amb l’Ajuntament de Vilanova del Vallès per a la 
redacció del projecte i construcció d’un CEIP. 

Barcelona, 23 de febrer de 2007 

Ernest Maragall i Mira 
Conseller d’Educació 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió d’un nou cen
tre d’ensenyament infantil i primari a 
Sant Esteve de Palautordera (Vallès 
Oriental) 
Tram. 314-01180/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01180/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió d’un nou centre d’ensenyament infantil i 
primari a Sant Esteve de Palautordera (Vallès Oriental) 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Turull i Negre, Jordi 

D’acord amb allò que estableix l’article 114 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

S’està redactant el projecte d’obres d’ampliació a dues 
línies del CEIP Vallmanya. 

1.25.15. 

Es troba planificat un nou CEIP d’una línia. 

Es preveu la posada en marxa d’una SES de dues líni
es d’ESO per al proper curs 2007-2008. 

Barcelona, 23 de febrer de 2007 

Ernest Maragall i Mira 
Conseller d’Educació 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió d’un nou cen
tre d’ensenyament infantil i primari a 
Santa Maria de Palautordera (Vallès 
Oriental) 
Tram. 314-01181/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01181/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió d’un nou centre d’ensenyament infantil i 
primari a Santa Maria de Palautordera (Vallès Oriental) 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Turull i Negre, Jordi 

D’acord amb allò que estableix l’article 114 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

Es substitueixen varies unitats del CEIP Pont Trencat. 
La licitació del projecte d’obres va sortir publicada al 
DOGC de 22-12-2006. Properament tindrà lloc l’adju
dicació. 

Barcelona, 23 de febrer de 2007 

Ernest Maragall i Mira 
Conseller d’Educació 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió d’un nou cen
tre d’ensenyament infantil i primari a 
Sant Fost de Campsentelles (Vallès 
Oriental) 
Tram. 314-01182/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01182/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’un nou centre d’ensenyament infantil i primari 
a Sant Fost de Campsentelles (Vallès Oriental) 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Turull i Negre, Jordi 

D’acord amb allò que estableix l’article 114 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

S’està portant a terme la construcció d’un nou CEIP 
d’una línia. Es preveu que les obres de la fase infantil 
acabaran cap a finals de març o abril de 2007. 

Barcelona, 23 de febrer de 2007 

Ernest Maragall i Mira 
Conseller d’Educació 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió d’un nou cen
tre d’ensenyament infantil i primari a 
l’Ametlla del Vallès (Vallès Oriental) 
Tram. 314-01183/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01183/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió d’un nou centre d’ensenyament infantil i 
primari a l’Ametlla del Vallès (Vallès Oriental) 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Turull i Negre, Jordi 

D’acord amb allò que estableix l’article 114 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

En aquest municipi hi ha previst un nou centre d’educa
ció infantil i primària, el calendari de construcció i posada 

en funcionament del qual no es pot concretar fins a 
disposar de tots els elements necessaris per a la seva 
temporització. 

Barcelona, 23 de febrer de 2007 

Ernest Maragall i Mira 
Conseller d’Educació 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió d’un nou cen
tre d’ensenyament infantil i primari a 
Montornès del Vallès (Vallès Oriental) 
Tram. 314-01184/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01184/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió d’un nou centre d’ensenyament infantil i 
primari a Montornès del Vallès (Vallès Oriental) 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Turull i Negre, Jordi 

D’acord amb allò que estableix l’article 114 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

El CEIP Mogent de Montornès del Vallès està en cons
trucció. Està previst que les obres de la fase infantil fi
nalitzin per l’inici del proper curs 2007-2008. 

Barcelona, 23 de febrer de 2007 

Ernest Maragall i Mira 
Conseller d’Educació 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió d’un nou centre 
d’ensenyament infantil i primari a la 
Roca del Vallès (Vallès Oriental) 
Tram. 314-01185/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01185/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió d’un nou centre d’ensenyament infantil i 
primari a la Roca del Vallès (Vallès Oriental) 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Turull i Negre, Jordi 
1.25.15. 
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D’acord amb allò que estableix l’article 114 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

El Departament ha signat un conveni amb l’Ajuntament 
de La Roca del Vallès per la redacció del projecte 
d’obres de construcció del CEIP Mogent. Properament 
es licitarà la seva construcció. 

Barcelona, 23 de febrer de 2007 

Ernest Maragall i Mira
 
Conseller d’Educació
 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió d’ampliació del 
centre d’ensenyament infantil i prima
ri de Gualba (Vallès Oriental) 
Tram. 314-01186/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01186/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió d’ampliació del centre d’ensenyament infan
til i primari de Gualba (Vallès Oriental) 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Turull i Negre, Jordi 

D’acord amb allò que estableix l’article 114 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

L’ampliació del CEIP de Gualba és una actuació plani
ficada amb previsió d’adjudicar la redacció del projecte 
durant l’any 2007. 

Barcelona, 23 de febrer de 2007 

Ernest Maragall i Mira 
Conseller d’Educació 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió d’ampliació del 
centre d’ensenyament infantil i prima
ri de la Batllòria, a Sant Celoni (Vallès 
Oriental) 
Tram. 314-01187/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01187/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’ampliació del centre d’ensenyament infantil i 
primari de la Batllòria, a Sant Celoni (Vallès Oriental) 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Turull i Negre, Jordi 

D’acord amb allò que estableix l’article 114 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

El projecte d’obres per l’ampliació del CEIP Montnegre 
està en redacció. Un cop acabat es licitaran les obres. 

Barcelona, 23 de febrer de 2007 

Ernest Maragall i Mira 
Conseller d’Educació 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió d’ampliació del 
centre d’ensenyament infantil i prima
ri de la Torreta, a la Roca del Vallès 
(Vallès Oriental) 
Tram. 314-01188/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01188/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió d’ampliació del centre d’ensenyament infan
til i primari de la Torreta, a la Roca del Vallès (Vallès 
Oriental) 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Turull i Negre, Jordi 

D’acord amb allò que estableix l’article 114 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

1.25.15. 
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Es preveu la substitució d’un centre d’educació infantil i 
primària, el calendari de construcció i posada en funcio
nament del qual no es pot concretar fins a disposar de tots 
els elements necessaris per a la seva temporització. 

Barcelona, 23 de febrer de 2007 

Ernest Maragall i Mira 
Conseller d’Educació 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió d’ampliació del 
centre d’ensenyament infantil i prima
ri de Santa Maria de Martorelles (Vallès 
Oriental) 
Tram. 314-01189/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01189/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’ampliació del centre d’ensenyament infantil i 
primari de Santa Maria de Martorelles (Vallès Oriental) 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Turull i Negre, Jordi 

D’acord amb allò que estableix l’article 114 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

En breu s’iniciaran les obres de construcció de 5 unitats 
al CEIP Les Mimoses. El termini d’execució d’aques
tes obres es preveu de 18 mesos. 

Barcelona, 23 de febrer de 2007 

Ernest Maragall i Mira 
Conseller d’Educació 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió d’ampliació 
dels centres d’ensenyament infantil i 
primari de Parets del Vallès (Vallès 
Oriental) 
Tram. 314-01190/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01190/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió d’ampliació dels centres d’ensenyament in
fantil i primari de Parets del Vallès (Vallès Oriental) 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Turull i Negre, Jordi 

D’acord amb allò que estableix l’article 114 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

S’està construint un nou CEIP i la fase d’infantil es 
preveu que estigui enllestida per l’inici del proper curs 
2007-2008. 

Barcelona, 23 de febrer de 2007 

Ernest Maragall i Mira 
Conseller d’Educació 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió d’ampliació 
dels centres d’ensenyament infantil i 
primari de la Llagosta (Vallès Oriental) 
Tram. 314-01191/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01191/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió d’ampliació dels centres d’ensenyament in
fantil i primari de la Llagosta (Vallès Oriental) 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Turull i Negre, Jordi 

D’acord amb allò que estableix l’article 114 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

La redacció del projecte i construcció del CEIP Joan 
Maragall es licitarà aquest any 2007. 

La redacció del projecte per l’ampliació del CEIP Sa
grada Família es licitarà l’any 2007. 

Barcelona, 23 de febrer de 2007 

Ernest Maragall i Mira 
Conseller d’Educació 

1.25.15. 

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



 

 
  

 
 

 

 

60 

13 de març de 2007 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 44 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la detecció i el protocol 
d’actuació de l’assetjament escolar 
Tram. 314-01201/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01201/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la detecció i el protocol d’actuació de l’assetjament 
escolar 

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya 

Proponents: Mejías Sánchez, Carina 

D’acord amb allò que estableix l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

El mecanisme de detecció de l’assetjament escolar, així 
com el de qualsevol altra acció disruptiva que pugui 
produir-se als centres escolars, és l’acció pedagògica 
ordinària i, en concret, l’acció tutorial. La prevenció 
d’aquestes situacions es dissenya en diversos docu
ments: el Projecte Educatiu de Centre (PEC), el Pla 
d’Acció Tutorial (PAT), el Pla Anual, el disseny curri
cular i els horaris. Cadascun d’aquests instruments cer
ca mecanismes i dissenya accions que donen resposta 
a la realitat del centre i possibiliten una bona acció pe
dagògica i una acció pedagògica preventiva. 

El seguiment de l’actuació de l’alumnat que ha estat 
sancionat per actituds negatives l’estableixen els arti
cles 35 i 41 del Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre 
els drets i deures de l’alumnat i regulació de la convi
vència en els centres educatius no universitaris a 
Catalunya. 

L’article 44 del mateix decret estableix la possibilitat 
que la direcció del centre adopti, si cal, una mesura 
cautelar. L’article 39 preveu que l’alumne agressor 
pugui ser canviat de grup i fins i tot la seva inhabilita-
ció definitiva per cursar estudis al centre on ha comès 
la falta. 

El tutor de l’alumne fa un seguiment particularitzat de 
les situacions i de llurs protagonistes: pares, alumnes, 
etc. El psicopedagog del centre, en el cas de l’educació 
secundària, i el professor de pedagogia terapèutica, en 
el cas de l’educació primària, fan una atenció individu
alitzada a l’alumne, si escau. 

El Reglament de Règim Intern del centre estableix les 
mesures disciplinàries de què aquest disposa, concre
tant allò que estableix el títol quart de l’esmentat Decret 
279/2006. 

Pel que fa a les conductes que l’article 33 del decret 
tipifica com a contràries a les normes de convivència, 
l’article 34 n’estableix les pertinents mesures correcto
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res. Per a les conductes que l’article 38 tipifica com a 
greument perjudicials per a les normes de convivència, 
l’article 39 n’estableix les corresponents sancions. 

Barcelona, 14 de febrer de 2007 

Ernest Maragall i Mira 
Conseller d’Educació 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els ajuts per llibres i mate
rial escolar en l’ensenyament no obli
gatori i el programa de reutilització de 
llibres de text 
Tram. 314-01203/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01203/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts per llibres i material escolar en l’ensenyament no 
obligatori i el programa de reutilització de llibres de text 

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya 

Proponents: Mejías Sánchez, Carina 

D’acord amb allò que estableix l’article 114 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

En el curs 2005-2006 s’han atorgat 7.627 ajuts per a 
llibres i material escolar als alumnes en etapa no obli
gatòria. 

El nombre de centres que participen en el Programa 
cooperatiu per al foment de la reutilització de llibres de 
text i material didàctic complementari en el curs 2006/ 
2007 ha estat de 902 centres. 

Barcelona, 23 de febrer de 2007 

Ernest Maragall i Mira 
Conseller d’Educació 
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S’han establert mecanismes d’avaluació interns (auto
avaluació), així com externs (inspecció educativa i com
petències bàsiques). 

Barcelona, 15 de febrer de 2007 

Pregunta al Govern a respondre per Ernest Maragall i Mira
escrit sobre el Pla de millora de la se- Conseller d’Educació
cundària 
Tram. 314-01204/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01204/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Pla de millora de la secundària 

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya 

Proponents: Mejías Sánchez, Carina 

D’acord amb allò que estableix l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

El Pla de millora de l’educació secundària té com a 
objectiu augmentar els resultats educatius de l’alumnat 
i la cohesió social. A aquest fi, la principal mesura a 
implantar és l’establiment d’un acord entre el centre 
educatiu i el Departament d’Educació en què el centre 
es compromet a desenvolupar el seu pla de millora, i el 
departament proporciona recursos i acompanyament 
per part de la Inspecció educativa. Finalment, centre i 
departament acorden fer-ne el seguiment i l’avaluació. 

El pressupost de què es disposa per dur a terme el Pla 
de millora de l’educació secundària és aquell que s’es
tableix al Pacte Nacional per a l’Educació. 

194 instituts d’educació secundària han manifestat el 
seu interès en participar-hi. Aquests instituts signen un 
acord amb al Departament d’Educació per al període 
2006-2009. 

Els recursos econòmics s’atorguen en funció de la 
grandària i complexitat de cada centre i també segons 
el grau d’aplicació del pla, mesurat en relació amb el 
projecte del propi centre. Això representa una mitjana 
de 12.000 euros per institut i curs. 

L’avaluació de cada centre es durà a terme mitjançant 
indicadors de l’aplicació del pla (grau d’acompliment 
d’execució de les activitats i de la seva qualitat) així 
com amb indicadors de resultats que determinin si 
l’aplicació del pla ajuda a assolir les fites establertes pel 
Departament d’Educació (competències bàsiques, re
sultats acadèmics, grau de satisfacció d’alumnat, famí
lies i professorat). Al final de cada curs es farà una 
mesura del grau d’acompliment de l’aplicació del pla i 
del seu impacte sobre els objectius. El centre elabora
rà una memòria valorativa del compliment i una memò
ria global a l’acabament dels tres cursos. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la recepció del K3 a Gelida 
(Alt Penedès) 
Tram. 314-01205/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01205/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la recepció del K3 a Gelida (Alt Penedès) 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Raventós i Pujadó, Joan 

En resposta a la pregunta amb núm. de tramitació 314
01205/08, formulada per l’Il·lustre Senyor Joan 
Raventós i Pujadó, diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar
ticle 144 del Reglament del Parlament de Catalunya, i 
en nom del Consell Executiu, em correspon informar 
del següent: 

A partir del calendari de desplegament de la Televisió 
Digital Terrestre contingut en el Contracte programa de 
la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, vigent des 
del 2006, dels tres centres emissors que actualment 
donen cobertura a la població de Gelida, es constata 
que el de Montserrat ja és operatiu en el format digital, 
el de Sant Sadurní està previst que ho estigui durant el 
2007 i el pròpiament de Gelida durant el 2008. D’altra 
banda, s’ha de fer avinent que bona part de la progra
mació infantil del K3 es pot seguir en format analògic 
per les emissions del Canal 33. 

Barcelona, 27 de febrer de 2007 

Joan Manuel Tresserras i Gaju 
Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els interlocutors en les 
converses entre la Generalitat i el Go
vern de l’Estat per al traspàs de les 
competències per a atorgar permisos 
de treball als immigrants 
Tram. 314-01207/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01207/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els interlocutors en les converses entre la Generalitat i 
el Govern de l’Estat per al traspàs de les competències 
per a atorgar permisos de treball als immigrants 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Ribera i Garijo, Elena 

D’acord amb allò que estableix l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

L’article 138.2 de l’Estatut de Catalunya recull la com
petència executiva de la Generalitat en matèria d’auto
rització de treball als estrangers la relació laboral dels 
quals s’acompleixi a Catalunya i que inclou, la trami
tació i la resolució de les autoritzacions inicials de tre
ball per compte propi o aliè. 

El mateix Estatut preveu els mecanismes a través dels 
quals es faran transferibles les competències que siguin 
de nova assumpció per la Generalitat i el més important 
és la creació de la Comissió bilateral Estat-Generalitat. 
Aquesta comissió està prevista que es constitueixi en el 
mes de març i serà en el marc dels treballs d’aquesta 
Comissió i en la Comissió mixta de transferències on es 
duran a terme les negociacions amb el Govern de l’Es
tat. 

La Consellera de Treball i el Ministre de Treball van 
abordar aquesta qüestió, entre moltes altres, de mane
ra preliminar en la reunió de presa de contacte que van 
tenir el passat mes de desembre a Madrid. 

Barcelona, 26 de febrer de 2007 

Mar Serna i Calvo 
Consellera de Treball 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la petició relativa al tras
pàs de les competències per a atorgar 
permisos de treball als immigrants 
Tram. 314-01208/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01208/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la petició relativa al traspàs de les competències per a 
atorgar permisos de treball als immigrants 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Ribera i Garijo, Elena 

D’acord amb allò que estableix l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

Aquesta pregunta s’ha respost juntament amb la trami
tació núm. 314-01207/08. 

Barcelona, 23 de febrer de 2007 

Mar Serna i Calvo 
Consellera de Treball 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre la situació de les negociaci
ons per al traspàs de les competències 
per a atorgar permisos de treball als 
immigrants 
Tram. 314-01209/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01209/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
situació de les negociacions per al traspàs de les compe
tències per a atorgar permisos de treball als immigrants 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Ribera i Garijo, Elena 

D’acord amb allò que estableix l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 
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Aquesta pregunta s’ha respost juntament amb la trami
tació núm. 314-01207/08. 

Barcelona, 23 de febrer de 2007 

Mar Serna i Calvo 
Consellera de Treball 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els subsectors afectats per 
la consolidació del sector industrial 
Tram. 314-01225/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01225/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els subsectors afectats per la consolidació del sector in
dustrial 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Fernández Teixidó, Antoni 

D’acord amb allò que disposen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament de Catalunya, em plau 
fer-vos avinent que si atenem a les dades conjunturals 
més recents sobre l’Índex de producció industrial (IPI), 
es pot constatar que la indústria en general està passant 
per un bon moment. En especial, els sectors de la cons
trucció de maquinària i equips mecànics i la fabricació 
d’altres productes minerals no metàl·lics han experi
mentat en els darrers 12 mesos un comportament cla
rament expansiu. Per contra, l’IPI dels sectors de l’ali
mentació, begudes i tabac, tèxtil, confecció i cuir i 
paper, arts gràfiques i suports enregistrats. ha experi
mentat un lleu retrocés. 

Tanmateix, aquesta situació conjuntural, s’ha d’emmar
car en un context de transformació del teixit productiu 
català cap a una economia basada en el coneixement, el 
qual tindrà efectes estructurals que es faran palesos a 
més llarg termini. En aquest nou entorn, la innovació i 
la especialització en producte de valor afegit serà la 
clau per a l’èxit de la indústria catalana, independent
ment dels sectors. Això vol dir que empreses dels sec
tors anomenats madurs, també podran ser plenament 
competitives si aposten decididament per la innovació. 
El Pacte per a la Competitivitat de l’Economia Catala
na estableix clarament que tant el Govern com els 
agents socials i econòmics catalans han d’avançar cap 
a aquest objectiu. En aquest sentit, el Departament 
d’Innovació, Universitats i Empresa recull el mandat i 
l’incorpora en el disseny de les seves polítiques pròpi
es i actuacions. 

Barcelona, 15 de febrer de 2007 

Josep Huguet i Biosca 
Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la variant de la carretera N
260, al pas per Gerri de la Sal (Pallars 
Sobirà) 
Tram. 314-01235/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01235/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la variant de la carretera N-260, al pas per Gerri de la 
Sal (Pallars Sobirà) 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: López i Pla, Agustí 

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi
nent les següents consideracions: 

La variant de la carretera N-260 o Eix Pirinenc al seu pas 
per Gerri de la Sal és de titularitat estatal i, per tant, li 
correspon al Ministeri de Foment la seva construcció. En 
aquest sentit, dins del protocol signat a finals de l’any 
2005 entre aquest departament i el Ministeri de Foment 
s’hi va incloure la construcció de la variant de Gerri de la 
Sal dins del període 2006-2012. 

La redacció del projecte constructiu «Carretera N-260, 
Eje Pirenaico. P.k. 292,5 al 294,8. Tramo: Variante de 
Gerri de la Sal. Provincia de Lleida», tal com es va publi
car al Butlletí Oficial de l’Estat del 20 de setembre de 
2005, es va adjudicar, el 7 de juliol de 2005, a l’empresa 
«Geoteyco, Sociedad Anónima» i «Investigación y Con
trol de Calidad, Sociedad Anónima» (U.T.E.) 

D’altra banda, dins de l’annex d’inversions reals per a 
l’any 2007 corresponent als Pressupostos Generals de 
l’Estat s’ha inclòs una partida de 360.000 euros per a 
les obres de la variant de Gerri de la Sal. Aquesta vari
ant també hi figura a les projeccions pressupostàries 
dels anys 2008, 2009 i 2010. 

Barcelona, 22 de febrer de 2007 

Joaquim Nadal i Farreras 
Conseller de Política Territorial 
i Obres Públiques 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el personal d’infermeria 
que es preveu destinar a la propera 
vacunació de la població infantil con
tra el xarampió 
Tram. 314-01236/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01236/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el personal d’infermeria que es preveu destinar a la 
propera vacunació de la població infantil contra el xa
rampió 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Laïlla i Jou, M. Assumpció 

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi
nent les següents consideracions: 

La campanya de vacunació infantil que s’està desenvo
lupant a la Regió Sanitària de Barcelona afecta a un 
promig de 171 infants per Equip d’Atenció Primària 
(EAP). Aquests infants són els que tenen entre 9 i 15 
mesos durant els mesos de realització de la campanya. 

La vacunació s’ha realitzat des de l’11 de gener fins 
l’actualitat, per tal motiu, si l’EAP arribés al 100% de 
cobertura fins la data, la càrrega de treball per dia de 
durada de la campanya de vacunació hauria estat d’un 
promig de 5 visites/dia a distribuir entre el professional 
d’infermeria de l’EAP. Aquesta càrrega de treball és 
molt menor que la d’altres actuacions preventives que 
s’assumeixen als centres de salut. 

Per altra banda, cal tenir present que les vacunacions 
estan incloses dintre de les activitats habituals d’infer
meria i dels centres de salut, i que els infants d’aques
tes edats (i els seus pares i mares) són usuaris habituals 
dels centres de salut. 

Barcelona, 26 de febrer de 2007 

Marina Geli i Fàbrega 
Consellera de Salut 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’aplicació del Pla integral 
per al desenvolupament del Pla direc
tor de salut mental i d’addiccions 
Tram. 314-01237/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01237/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aplicació del Pla integral per al desenvolupament del 
Pla director de salut mental i d’addiccions 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Laïlla i Jou, M. Assumpció 

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi
nent les següents consideracions: 

El Pla Director de Salut Mental i Addiccions, aprovat 
pel Govern de la Generalitat el 18 de juliol de 2006, és 
l’instrument d’informació, estudi i proposta mitjançant 
el qual el Departament de Salut determina les directrius 
per impulsar, planificar, coordinar i avaluar les actua
cions a desenvolupar en l’àmbit de la promoció de la 
salut mental, la prevenció i el tractament de les malal
ties associades amb la salut mental i les addiccions, i 
millorar la qualitat de vida dels afectats. 

El Pla Director de Salut Mental i Addiccions, elaborat 
per consens amb entitats representatives del sector de la 
salut mental i les drogodependències defineix les bases 
del model que es vol desenvolupar a Catalunya en els 
propers anys, en la línia de Pla d’Acció Europeu per la 
Salut Mental aprovat en la Conferència Ministerial de 
l’OMS el mes de gener de 2005. 

Les bases del model són: 

– La orientació dels serveis a les necessitats dels usuaris. 

– La integració com a objectiu de millora permanent: 

• Integració en la xarxa sanitària general (atenció primà
ria i hospitals generals) 

• Integració de les xarxes de salut mental i drogode
pendències. 

– Una visió global i de continuïtat assistencial. 

– Un enfocament comunitari en els serveis i les presta
cions. 

– Un model d’atenció més preventiu i proactiu. 

– Una organització eficient basada en el sistema d’aten
ció integrat i integral en base territorial. 

– Una pràctica assistencial basada en l’evidència cien
tífica i l’experiència demostrable. 
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Així mateix s’ha elaborat el Mapa sanitari, sociosanitari 
i de salut pública que, per primera vegada a Catalunya, 
estableix els criteris de planificació dels serveis en re-
lació amb les necessitats d’atenció a la salut mental i a 
les drogodependències, que s’hauran de desenvolupar 
en el període 2006-2015. A més, el Mapa sanitari pro
porciona les orientacions sobre el desenvolupament i 
l’adequació dels serveis en el territori, amb una pers
pectiva de futur i una visió global sobre el conjunt dels 
serveis. 

Els criteris de planificació i les tendències proposades 
s’orienten a: 

– Increment del suport a l’atenció primària 

– Millora de l’atenció en l’àmbit comunitari 

– Més rol de la infermeria especialitzada en salut mental 

– Disminució de l’internament de llarga estada psiquià
trica i reconversió dels hospitals monogràfics 

– Potenciació de l’atenció en els hospitals generals 

– Integració funcional de les xarxes de salut mental i 
drogodependències 

El Pla Integral per a l’atenció a les persones amb pro
blemes de salut mental es constitueix com un instru
ment que ha de facilitar el desenvolupament de les lí
nies d’actuació futura del Govern de la Generalitat. 

El Pla Integral té en compte les accions a desenvolupar 
per la promoció i prevenció de la salut mental i en la 
reinserció social i laboral, així com el suport social, 
educatiu i a les famílies, a més de mesures orientades 
a evitar l’estigmatització i la discriminació. 

Aquest Pla pretén potenciar la cooperació interde
partamental i intersectorial, amb la implicació de 9 
departaments de la Generalitat, Associació Catalana de 
Municipis, Federació de Municipis de Catalunya, enti
tats proveïdores, associacions de professionals, Federa-
ció de Familiars de Malalts Mentals de Catalunya i 
l’Associació d’usuaris. 

Actualment s’ha elaborat la proposta del Pla Integral i 
està pendent d’aprovació pel Govern de la Generalitat. 

Barcelona, 26 de febrer de 2007 

Marina Geli i Fàbrega 
Consellera de Salut 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les xarxes de salut mental 
i d’atenció primària recollides en el Pla 
director de salut mental i d’addiccions 
Tram. 314-01238/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01238/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
xarxes de salut mental i d’atenció primària recollides en 
el Pla director de salut mental i d’addiccions 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Laïlla i Jou, M. Assumpció 

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi
nent les següents consideracions: 

El Pla Director de Salut Mental i Addiccions i el Mapa 
sanitari, sociosanitari i de salut pública estableixen els 
criteris de planificació dels serveis en relació amb les 
necessitats d’atenció a la salut mental i a les drogo
dependències, que s’hauran de desenvolupar en el pe
ríode 2006-2015. 

En les bases del model d’atenció a la salut mental i 
addiccions un dels objectius prioritaris és la integració 
de l’atenció a la salut mental i les addiccions en l’aten
ció primària. 

Els objectius estratègics d’aquesta integració són: 

– Promoure els factors de protecció i disminuir els fac
tors de risc associats a la salut mental. 

– Promoure estratègies de prevenció dels trastorns 
mentals i les addiccions. 

– Millorar la capacitat d’atenció a les problemàtiques 
de salut mental i addiccions, mitjançant una cartera de 
serveis específica a l’Atenció primària. 

La definició d’una nova cartera de serveis de salut 
mental i addiccions a l’atenció primària de salut impli
ca un nou model de cooperació entre els equips d’aten
ció primària i els especialitzats d’atenció a la salut 
mental. 

El mapa sanitari, formula una proposta quantitativa de 
ràtios de professionals especialitzats de suport a l’aten
ció primària de salut, per a una població de referència 
de 100.000 habitants: 

1, 75 psiquiatre 

2,25 psicòleg 

0,75 diplomat d’infermeria 

Aquest equip és constitueix com un equip de suport 
especialitzat de salut mental infantil i juvenil, adults i 
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drogodependències. En la línia d’integració funcional 
de l’atenció a la salut mental i les addiccions. 

La cartera de serveis de salut mental i addiccions de 
l’atenció primària ha de donar resposta a les necessitats 
de la població de referència, de forma co-responsable 
amb els equips especialitzats. Les fites a aconseguir han 
de donar resposta als aspectes següents: 

– Detectar i atendre de forma no medicalitzada, ni 
psiquiatritzada dels problemes de la vida. Promoció de 
la salut. 

– Desenvolupar intervencions preventives en els factors 
de risc associats al desenvolupament de trastorns mentals, 
sobretot en persones i grups vulnerables. 

– Detectar, orientar i tractar de forma integrada amb 
salut mental i addicions els trastorns mentals de més 
baixa complexitat. 

– Detectar precoçment i participar en el seguiment dels 
trastorn mentals greus, principalment pel que fa a la 
patologia orgànica associada. 

L’equip de salut mental i d’atenció primària establiran 
la cartera d’intervencions que s’oferirà en cada CAP: 

– Intervencions individuals breus. 

– Intervencions familiars. 

– Intervencions grupals (relaxació, abordatge de l’estrès, 
psicoeducatius, psicoterapèutics). 

L’any 2006 s’ha iniciat la implantació d’aquest nou 
model d’atenció en el 26% dels Centres d’Atenció Pri
mària (un total de 93 CAP). El pressupost destinat ha 
estat de: 3.311.387,10 euros. 

Barcelona, 26 de febrer de 2007 

Marina Geli i Fàbrega
 
Consellera de Salut
 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la integració del malalt 
mental en la comunitat 
Tram. 314-01239/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01239/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la integració del malalt mental en la comunitat 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Laïlla i Jou, M. Assumpció 

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi
nent les següents consideracions: 

El Pla Director de Salut Mental i Addiccions estableix 
que el nou model d’atenció a la salut mental i les addic

1.25.15. 

cions que volem desplegar a Catalunya ha d’estar basat en 
un enfocament comunitari en els serveis i les prestacions, 
amb un model més preventiu, més rehabilitador i més 
proactiu en totes les intervencions, així com en una orga
nització basada en un sistema d’atenció integrat i integral 
amb base territorial. 

En aquesta tendència es reflecteix en l’evolució del pres
supost dels darrers anys. L’any 1990, el 75,5% del pres
supost es destinava a l’atenció hospitalària i el 24,5% a 
l’atenció comunitària. L’any 2005 aquest percentatge ha 
estat del 58% i 42% respectivament. 

Les actuacions que s’estan desenvolupant per part del 
departament de Salut tenen com a objectiu promoure 
el model d’atenció comunitària que afavoreixi la inte
gració del malalt mental en la comunitat. 

Desenvolupar una cartera de serveis de salut mental i 
addiccions que estigui realment orientada als usuaris i a 
les famílies, tot potenciant un model d’intervenció més 
actiu i comunitari: 

– Garantir la intervenció en crisi i l’atenció domicilià
ria: Aplicació del protocol d’actuació per a l’atenció a 
les urgències, els trasllats i els ingressos involuntaris 
urgents de persones amb malaltia mental. El dia 17 
d’octubre es va signar un conveni entre: departaments 
de la Generalitat (Salut, Interior i Justícia), Ajuntament 
de Barcelona, Tribunal Superior de Justícia, Associació 
catalana de Municipis i Comarques i Federació de 
Municipis i Comarques amb l’objectiu de promoure la 
implantació del protocol en el territori. A més, des del 
Departament de Salut s’estan desplegant programes de 
suport especialitzats al SEM per a l’atenció urgent do
miciliària. 

– Desenvolupar equips polivalents amb capacitat de 
resposta ràpida d’atenció a les persones amb psicosi 
incipient: El Mapa sanitari ha establert els criteris quan
titatius de recursos professionals. L’any 2006 s’ha im
plantat en el 14% del territori de Catalunya. 

– Desplegar el programa d’atenció específica a les pobla
ció infantil i juvenil amb Trastorns Mentals Greus (TMG) 
i les seves famílies: Implantació del programa (any 2003 
en el 14% dels CSMIJ i any 2006 en el 69%). 

– Garantir el suport a les famílies i el reconeixement 
com a cuidador principal: Actualment està en funciona
ment una comissió de treball a professionals de la xarxa 
assistencial i representants de la Fecafamm per definir 
els programes de suport psicoeducatiu per a diferents 
problemes de salut que s’hauran de prioritzar des de la 
xarxa pública. 

– Potenciar els serveis de rehabilitació psicosocial en 
els serveis de la xarxa pública: Implantació de progra
mes de rehabilitació comunitària (any 2003, 7% del 
Centres de Dia; any 2006 el 25% dels Centres de Dia). 

– Implantar un model de gestió del cas (Case
management) per tal de garantir la continuïtat assis
tencial en el procés d’atenció: Implantació del Pla de 
Serveis Individualitzats (any 2003 el 27% del territori 
i any 2006 el 65%). 

– Desenvolupament de recursos comunitaris que afavo
reixin l’atenció a les persones amb malaltia mental en 
el seu entorn social i familiar. 
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– Desenvolupar en el territori d’unitats polivalents a la 
Comunitat que integren recursos sanitaris i socials, una 
part d’aquests recursos es destinen a la desinsti
tucionalització psiquiàtrica. Aquestes unitats s’han 
planificat conjuntament amb l’ICASS. 

Unitats que es posaran en marxa en els propers anys: 

U.P. Hospitalet de Llobregat. 

U.P. Sant Feliu de Llobregat 

U.P. Cabanelles (Mataró) 

U.P. Granollers 

U.P. Numància (Barcelona) 

U.P. Barcelona Nord 

U.P. Parc Sanitari Pere Virgili 

U.P. Ripollès (Vallès Occidental). 

– En l’àmbit d’atenció a la dependència, l’any 2006 
s’ha elaborat el model d’atenció integral (sanitari i so
cial) a les persones amb trastorns mentals en situació de 
dependència: 

• La cartera de serveis que parteix de les necessitats de: 

La persona 

La família 

L’entorn 

• El model professional, d’intervenció i de gestió del cas: 

Els professionals responsables 

El sistema de valoració del cas 

El Pla d’Atenció Individualitzada 

La gestió del cas 

Els objectius específics són: 

– Identificació de la població diana a cada territori, amb 
la informació contrastada de serveis socials i sanitaris. 

– Anàlisi i avaluació de les prestacions/ recursos que els 
usuaris reben i precisen. 

– Ordenació i periodització de l’assignació de serveis 
de la cartera, en funció de les necessitats detectades i 
dels recursos existents. 

– Garantir una atenció immediata i adequada a situaci
ons personals, familiars i/o grupals d’especial severitat. 

– Evitar situacions de manca de prestacions o de 
sobreprestacions de serveis que es deriven d’interven
cions no integrades. 

– Facilitar l’accessibilitat i fluïdesa als recursos existents 

– Avaluació dels resultats i revisió dels processos. 

S’ha iniciat la implantació d’aquest model en 7 projec
tes demostratius del Prodep: Osona, Sabadell, Cornellà, 
Eixample, Mataró, Montsià i Baix Camp. 

Barcelona, 26 de febrer de 2007 

Marina Geli i Fàbrega 
Consellera de Salut 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el paper de l’Administra
ció local en la prevenció de la malaltia 
mental 
Tram. 314-01240/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01240/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el paper de l’Administració local en la prevenció de la 
malaltia mental 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Laïlla i Jou, M. Assumpció 

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi
nent les següents consideracions: 

El Departament de Salut ha creat els Governs Territo
rials de Salut amb l’objectiu d’aprofundir en la descen
tralització i la participació de l’administració local en 
el sistema públic de salut i fomentar la proximitat amb 
la ciutadania. Són funcions específiques d’aquests 
Governs la participació en la planificació, programació 
i avaluació de la promoció, prevenció, protecció i vigi
lància de la salut i del sistema d’atenció a cadascun dels 
territoris. 

El fet de descentralitzar i apropar les decisions al terri
tori afavoreix que es detectin millor les variacions ter
ritorials de les necessitats de salut. Així, es podran ana
litzar i monitorar les desigualtats socials en l’estat de 
salut i els seus determinants, de manera que es puguin 
incorporar programes i activitats preventives als serveis 
assistencials i millorar la salut de la població. També, 
hi haurà un abordatge més intersectorial dels problemes 
de salut, amb una intervenció coordinada d’institucions 
representatives de més d’un sector social, en accions 
destinades, totalment o parcialment, a tractar els proble
mes vinculats amb la salut, el benestar i la qualitat de vida 
a nivell territorial. 

En el marc dels Governs Territorials de Salut es crearan 
el Consells de Salut, que són òrgans de participació 
ciutadana, en què l’opinió de les associacions de ma
lalts i familiars dels malalts afectats de malalties men
tals i d’altres patologies tindran un paper rellevant en la 
formulació d’objectius i priorització de les activitats 
que s’hagin de dur a terme en cada territori. 

Un altre qüestió rellevant en aquest aspecte és la crea-
ció de l’Agència de Salut Pública de Catalunya. En el 
desenvolupament de les activitats de promoció de la 
salut i prevenció de la malaltia els serveis municipals de 
salut pública tenen un paper molt important. Les acti
vitats de promoció i prevenció en salut mental estan 
integrades en les activitats que es desenvolupen des de 
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Salut Pública, com qualsevol altra malaltia. No obstant 
això, la dimensió intersectorial de la salut mental com
porta la necessitat d’intensificar la coordinació dels 
equips de salut pública, amb l’atenció primària de sa
lut, els dispositius especialitzats en salut mental i amb 
la resta de dispositius sanitaris i no sanitaris. 

L’Agència de Salut Pública de Catalunya coordinarà 
aquest recursos per garantir que les activitats de promo
ció i prevenció es facin de manera equitativa en el terri
tori, d’acord amb els programes i estratègies prioritzades 
pel Departament de Salut mitjançant el Pla Director de 
Salut Mental i Addiccions. 

Programes com el de Salut i Escola en són una mostra per 
desenvolupar accions de promoció de la salut, prevenció 
de les situacions de risc i actuació precoç davant dels pro
blemes de salut relacionats amb la salut mental, la salut 
afectiva–sexual, el consum de drogues, alcohol i tabac i 
els trastorns relacionats amb l’alimentació. 

Barcelona, 26 de febrer de 2007 

Marina Geli i Fàbrega
 
Consellera de Salut
 

2. En l’article 1.1 proposen que s’estableixi especí
ficament que l’objecte del Decret és establir la forma-
ció de les teràpies naturals. Donat que l’expressió con
dicions d’exercici abasta també la formació, sense que 
calgui cap esmena de l’article 1.1., no s’introdueix cap 
modificació. Cal tenir en compte que l’article 1.2 que 
delimita quins són els aspectes que regula el decret, in
clou la formació i l’avaluació de coneixements i com
petències del personal no sanitari per a l’aplicació de 
les teràpies naturals. 

3. Proposa diverses esmenes en relació amb les defini
cions de teràpies: 

a. En la definició d’acupuntura i teràpies orientals 
afins substituir l’expressió mètode terapèutic per mèto
de amb finalitat terapèutica. No s’introdueix aquesta 
esmena ja que es considera que el sentit emprat en el 
redactat és el més idoni. 

b. En la definició de criteri naturista substituir l’expres
sió vessant terapèutica per vessant conservadora. No 
s’accepta l’esmena donat el canvi d’interpretació que 
comporta. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les al·legacions presenta-
des pel Col·legi de Fisioterapeutes de 
Catalunya al Projecte de decret pel 
qual es regulen les condicions per a 
l’exercici de determinades teràpies 
naturals 
Tram. 314-01242/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01242/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
al·legacions presentades pel Col·legi de Fisioterapeutes de 
Catalunya al Projecte de decret pel qual es regulen les 
condicions per a l’exercici de determinades teràpies na
turals 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Laïlla i Jou, M. Assumpció 

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi
nent les següents consideracions: 

En primer lloc cal deixar constància que el Col·legi de 
Fisioterapeutes de Catalunya considera encertada la 
decisió del Departament de Salut de reservar l’àmbit de 
les professions sanitàries. Tanmateix, han presentat di
ferents al·legacions a les que el Departament de Salut ha 
respost de la següent manera. 

1. Proposen canviar la nomenclatura de teràpies natu
rals per teràpies alternatives. No s’accepta aquesta 
esmena donat el significat de la paraula. 

c. En la definició de teràpies manuals proposa eliminar 
la distinció entre teràpies manuals i tècniques manuals 
i unificar aquestes teràpies sota la denominació de te
ràpies manuals alternatives i que s’especifiqui que 
aquestes teràpies són diferents a les reconegudes entre 
les sanitàries i que no poden tractar processos patolò
gics. No es considera necessària aquesta especificació 
en la mesura que el projecte de Decret regula exclusi
vament les condicions d’exercici de les teràpies naturals 
per personal no sanitari. D’altra banda, el projecte de 
Decret quan estableix la definició de tècniques manu
als especifica que no poden servir per al tractament de 
processos patològics. 

d. Entre les tècniques manuals proposen l’exclusió del 
drenatge limfàtic, el quiromassatge, la Diafreoteràpia i 
la spinologia. No s’ha acceptat aquesta esmena ja que 
el objecte prioritari del Decret és la protecció de la sa
lut dels ciutadans, segons l’estudi encarregat des del, 
anomenat aleshores, Departament de Sanitat i Segure
tat Social. Existeix un gran nombre de persones que 
estan formades i d’una gran oferta de formació. Així 
dons es fa imprescindible incloure aquestes disciplines 
i garantir els nivells mínims de competències. 

4. En la composició de la Comissió Assessora per a la 
Regulació de les Teràpies Naturals proposa reduir a dos 
el nombre de vocals en representació de les federacions 
professionals representatives del sector i substituir la 
representació de les organitzacions sindicals per dos 
representants de les organitzacions de consumidors més 
representatives en l’àmbit sanitari. Es considera ade
quada la representació que ostenten les federacions 
professionals representatives del sector de les teràpies 
naturals alternatives i s’ha inclòs un representant de les 
organitzacions de consumidors i usuaris de Catalunya. 

5. En l’article 5.2 proposa suprimir que les persones acre
ditades per a l’aplicació de teràpies naturals puguin dur a 
terme l’activitat en centres sanitaris sota la direcció d’un 
professional sanitari. No s’ha acceptat l’esmena. 
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6. En l’article 5.4 proposa modificar la redacció en els 
termes següents: En cap cas les persones acreditades per 
a l’aplicació de teràpies alternatives estan autoritzades 
per realitzar activitats incloses en el programa d’estudis 
de les professions sanitàries i, per tant, reservades als 
seus titulats ni per indicar una suspensió o retirada de 
tractaments al·lopàtics prescrits per professionals mèdics 
o instaurats per d’altres professionals sanitaris. No s’ha 
acceptat, atès que ja està implícit en la norma. 

7. Proposa modificar l’article 7.2 en els termes se
güents: En cas que les persones usuàries requereixin 
atenció sanitària, han de ser derivats al dispositiu sa
nitari adient, sens perjudici de l’aplicació dels primers 
auxilis que siguin elementals. Als efectes expressats, els 
establiments han de tenir una farmaciola adequada. 
Aquesta al·legació no ha estat acceptada. 

8. Entenen que el sentit del silenci dels procediments 
que regula el Decret ha de ser negatiu. Aquesta propos
ta s’ha de desestimar per manca de rang de la norma 
per invertir el sentit a la Llei 30/1992, de 30 de novem
bre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu. 

9. A l’article 19, que regula els requisits per iniciar els 
cursos de formació que regula el Decret, proposa que 
s’elimini la diferent previsió que es duu a terme en el 
cas de les tècniques manuals mitjançant la supressió del 
segon paràgraf de l’article. Aquest criteri va ser intro
duït per indicació del Departament d’Educació. 

10. A l’article 21 que regula els requisits dels centres de 
formació en teràpies naturals indica que en l’apartat 
relatiu a l’obligació de disposar de personal formador, 
s’hauria d’afegir que aquest personal ha d’estar acredi
tat per a la pràctica de les teràpies a les que es destini 
la seva formació. S’ha acceptat aquesta esmena i s’ha 
afegit que aquest personal haurà de complir els requi
sits establerts a l’article 26 del Decret. 

11. Finalment, aquesta entitat proposa diverses modi
ficacions a les disposicions transitòries: 

i. En la disposició transitòria segona proposa reduir a 
sis mesos el termini per a sol·licitar l’acreditació a l’em
para d’aquesta disposició transitòria. No ha estat accep
tada. 

ii. En la disposició transitòria tercera, que regula 
l’acreditació de les persones que finalitzen els seus es
tudis en el decurs dels dos anys següents a la publica-
ció del decret, proposa reduir a 1 any aquest termini. 
No ha estat acceptada. 

iii. Que se suprimeixi el procediment d’acreditació que 
es regula substituint aquesta regulació per una remissió 
en els termes següents: per obtenir l’acreditació serà 
necessari seguir les previsions establertes a la disposi
ció transitòria segona si bé el termini per a instar 
l’acreditació no s’iniciarà fins a la data de finalització 
dels estudis. No ha estat acceptada. 

iv. Proposa afegir una nova disposició transitòria per al 
reconeixement de teràpies que qualifica amb el terme 
«afins» que coincideixen amb bona part amb aquelles 
que aquesta entitat ha proposat suprimir de l’àmbit de 
les tècniques manuals, és a dir: drenatge limfàtic, el 
quiromassatge i la espinologia. No ha estat acceptada. 

v. Proposa reduir a 1 any el termini dels establiments de 
pràctica de teràpies naturals per adaptar-se a les previ
sions del Decret. No ha estat acceptada. 

Barcelona, 20 de febrer de 2007 

Marina Geli i Fàbrega 
Consellera de Salut 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’elaboració del Projecte 
de llei d’infància de Catalunya 
Tram. 314-01253/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01253/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’elaboració del Projecte de llei d’infància de Catalunya 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Renom i Vallbona, M. Glòria 

D’acord amb l’article 144 del Reglament del Parlament 
de Catalunya, em plau fer-vos avinent que el projecte 
de Llei d’infància està previst que es presenti al Parla
ment de Catalunya a principis del 2008. 

El Departament d’Acció Social i Ciutadania ha impul
sat l’elaboració del projecte de Llei d’infància, amb la 
voluntat de crear un nou marc regulador de la infància 
a Catalunya, i fer-ho de forma participativa. És per això 
que es va posar en marxa durant el 2006 un procés per 
afavorir la participació de la ciutadania en la redacció 
de la nova llei i, especialment, de les persones que tre
ballen directament en l’àmbit de la infància. 

El procés participatiu va partir d’un document de bases 
elaborat per una comissió, que establia les línies estra
tègiques de la futura llei d’infància: Bases per a un pro
jecte de Llei d’infància de Catalunya. Un document per 
al debat. El procés de debat es va fonamentar en aquest 
document, susceptible de ser modificat i que no excloïa 
la possibilitat de tractar aspectes que no hi eren reco
llits. 

L’objectiu del procés participatiu era recollir aportaci
ons per a la nova llei, prenent com a referència el do
cument de bases i, un cop analitzades i sintetitzades, 
lliurar-les al comitè de persones expertes encarregat de 
donar forma a l’articulat de la llei. 

Les persones destinatàries principals del procés parti
cipatiu van ser els col·lectius que per raó de la seva es
pecialitat tenen relació amb la infància a Catalunya: 

– Càrrecs electes i personal tècnic de l’àmbit de la infàn
cia dels ens locals de Catalunya (ajuntaments, consells 
comarcals i diputacions). 

1.25.15. 
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– Representants, membres i professionals d’entitats, 
col·legis professionals i d’associacions que treballen en 
l’àmbit de la infància. 

– Personal al servei del Departament d’Acció Social i 
Ciutadania. 

El perfil de les persones que hi van participar correspon 
principalment a professionals de l’àmbit de la infància, 
bàsicament educadors socials, treballadors socials, as
sistents socials, psicòlegs i pedagogs. A més, amb me
nor mesura, hi van participar advocats, mestres, moni
tors de lleure i tècnics de joventut, entre d’altres. 

També van ser-hi presents nombrosos regidors de ben
estar i serveis socials i personal directiu de les àrees 
d’infància de l’àmbit local, així com membres d’enti
tats i associacions de defensa dels drets dels infants sen
se vinculació professional amb l’àmbit d’infància. El total 
de persones participants va ser de 390. 

A més d’aquest procés de participació específic dels 
professionals, es va obrir el procés a tota la ciutadania 
a través del web del Departament. Es van posar a dis
posició de les persones destinatàries del procés i de la 
ciutadania a títol individual, tres canals per trametre les 
seves aportacions escrites: correu electrònic, correu 
postal i fax. El resultat van ser 5 aportacions presenta-
des per persones a títol individual, 5 ens públics i 11 
entitats, associacions o col·legis professionals. 

Barcelona, 23 de febrer de 2007 

Carme Capdevila i Palau 
Consellera d’Acció Social i Ciutadania 

Es busca una resposta àgil i coordinada entre totes les 
institucions implicades en la xarxa de detecció dels 
maltractaments per tal de donar una resposta protectora 
del menor. 

En aquest sentit, es reforcen els procediments i recur
sos de la Direcció General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència amb un seguit de millores en els equips 
de valoració de maltractaments infantils, en el registre 
unificat de maltractaments infantils, en els protocols 
d’actuació, en les taules territorials de coordinació i 
intervenció en situacions de maltractaments, en les fa
mílies d’acollida professionalitzades i les famílies d’ur
gència i en la dotació dels equips d’atenció a la infàn
cia i l’adolescència. 

Barcelona, 23 de febrer de 2007 

Carme Capdevila i Palau 
Consellera d’Acció Social i Ciutadania 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la implantació del profes
sional referent d’infància en els ser-
veis socials 
Tram. 314-01255/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el Pla de xoc per a millorar 
el sistema de protecció a la infància 
Tram. 314-01254/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01254/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Pla de xoc per a millorar el sistema de protecció a la 
infància 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Renom i Vallbona, M. Glòria 

D’acord amb l’article 144 del Reglament del Parlament 
de Catalunya, em plau fer-vos avinent que el sistema de 
protecció a la infància es reforça amb mesures de caràc
ter preventiu per a la detecció i abordatge dels casos de 
maltractament infantil, amb la voluntat de facilitar la 
detecció de situacions de maltractaments, sobretot des 
de l’àmbit hospitalari. També es resolen les deficiències 
del sistema de protecció de menors mitjançant la coor
dinació dels diferents professionals que hi intervenen. 

1.25.15. 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01255/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la implantació del professional referent d’infància en 
els serveis socials 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Renom i Vallbona, M. Glòria 

D’acord amb l’article 144 del Reglament del Parlament 
de Catalunya, us comunico que actualment la Direcció 
General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència està 
treballant en la figura del professional referent d’infàn
cia als serveis socials de primària. 

Barcelona, 23 de febrer de 2007 

Carme Capdevila i Palau 
Consellera d’Acció Social i Ciutadania 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els requisits i les respon
sabilitats del professional referent d’in
fància dels serveis socials 
Tram. 314-01256/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01256/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els requisits i les responsabilitats del professional refe
rent d’infància dels serveis socials 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Renom i Vallbona, M. Glòria 

D’acord amb l’article 144 del Reglament del Parlament 
de Catalunya, ens remetem a la resposta donada a la 
pregunta parlamentària amb número de tramitació 314
01255/08. 

Barcelona, 23 de febrer de 2007 

Carme Capdevila i Palau 
Consellera d’Acció Social i Ciutadania 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el personal tècnic dels 
equips d’atenció a la infància i l’ado
lescència 
Tram. 314-01257/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01257/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el personal tècnic dels equips d’atenció a la infància i 
l’adolescència 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Renom i Vallbona, M. Glòria 

D’acord amb l’article 144 del Reglament del Parlament 
de Catalunya, em plau fer-vos avinent que actualment 
a Catalunya hi ha 45 equips d’atenció a la infància i 
l’adolescència (EAIA) integrats per 273 professionals 

(psicòlegs, pedagogs, assistents socials i educadors 
socials). 

Barcelona, 23 de febrer de 2007 

Carme Capdevila i Palau 
Consellera d’Acció Social i Ciutadania 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’increment del personal 
tècnic dels equips d’atenció a la infàn
cia i l’adolescència 
Tram. 314-01258/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01258/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’increment del personal tècnic dels equips d’atenció a 
la infància i l’adolescència 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Renom i Vallbona, M. Glòria 

D’acord amb l’article 144 del Reglament del Parlament 
de Catalunya, em plau fer-vos avinent que al llarg del 
2007 el nombre de professionals dels EAIA arribarà als 
296. Així mateix, es crearan dos nous equips: un per a 
la comarca de l’Alt Penedès i l’altre per al municipi de 
Mataró. 

Barcelona, 23 de febrer de 2007 

Carme Capdevila i Palau 
Consellera d’Acció Social i Ciutadania 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les polítiques incloents 
adreçades al poble gitano 
Tram. 314-01264/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01264/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les polítiques incloents adreçades al poble gitano 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Renom i Vallbona, M. Glòria 

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen
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tària 314-001264/08 sobre les polítiques incloents adre
çades al poble gitano. 

Les polítiques adreçades al poble gitano queden reco
llides en el Pla integral del poble gitano, que recull de 
polítiques d’actuació transversals i integrals a favor 
d’aquest col·lectiu. 

El Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar el 
22 de novembre de 2005 el Pla integral del Poble Gi
tano a Catalunya, que dóna compliment a la resolució 
del Parlament 1045/VI de desembre de 2001, sobre 
l’elaboració d’un pla d’acció específic. En el procés 
d’elaboració del Pla van participar 13 Departaments de 
la Generalitat, ens locals, entitats gitanes i pro-gitanes, 
organitzacions veïnals, organitzacions socials, sindicats 
i col·legis professionals. Tots ells es van constituir en 
dos òrgans mitjançant el Decret 102/2005, de 31 de 
maig, de creació de la Comissió Interdepartamental del 
Pla integral del poble gitano i del Consell Assessor del 
Poble Gitano. La coordinació i la dinamització d’aquest 
òrgan depèn del Departament de Governació i Admi
nistracions Públiques a través de la Secretaria d’Acció 
Ciutadana. 

L’objectiu del Pla és combatre des d’una perspectiva 
global les mancances educatives, laborals, econòmi
ques i de caire divers que pateix la població gitana a 
Catalunya per tal que es pugui equiparar a la resta de la 
societat. 

El Pla integral actua en els àmbits de cultura i identitat, 
família, habitatge i urbanisme, educació, treball, salut 
i sanitat, participació social, llengua, mitjans de comu
nicació i imatge social, justícia i seguretat ciutadana de 
manera transversal. 

Existeixen quatre línies de treball que són les encarre
gades de dur a terme i posar en marxa les diferents ac
cions, actuacions i projectes que preveu el Pla, afegint 
la part de disseny i de suport necessaris. Les principals 
actuacions són: 

1. Programa de suport a les associacions gitanes i enti
tats que treballen pel poble gitano a Catalunya. 

2. Convenis Marc amb Ajuntaments per la intervenció 
amb població gitana als seus municipis i el treball 
multicultural als barris. 

3. Projectes europeus. 

4. Altres actuacions previstes al Pla. 

Totes les actuacions previstes en el Pla integral estan 
destinades a la població gitana de Catalunya, que es 
calcula entre 60.000 i 70.000 persones. També s’inclo
uen actuacions orientades a la societat majoritària. 

El número aproximat de projectes és de 50 que s’agru
pen bàsicament en l’àmbit educatiu, sociolaboral, cul
tural i de participació. Les entitats que realitzen o par
ticipen en els diferents projectes són aproximadament 
50. 

Barcelona, 21 febrer 2007 

Joan Puigcercós i Boixassa 
Conseller de Governació 
i Administracions Públiques 

1.25.15. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els controls dels Mossos 
d’Esquadra en les zones frontereres 
Tram. 314-01268/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01268/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els controls dels Mossos d’Esquadra en les zones fron
tereres 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Ribera i Garijo, Elena 

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen
tària 314-01268/08. 

El nombre de dispositius estàtics de control realitzats per 
l’Àrea Regional de Recursos Operatius a diferents punts 
de la Regió Policial Girona que conflueixen amb la fron
tera francesa va ser, durant el 2006, d’un total de 550. 

Pel que fa a la Regió Policial Pirineu Occidental, el 
nombre total de dispositius estàtics de control va ser 
d’un total de 429, molts d’ells realitzats a carreteres 
d’aquesta regió policial que són prolongacions d’eixos 
viaris que entren a Catalunya pels passos fronterers. 

Barcelona, 26 de febrer de 2007 

Joan Saura i Laporta 
Conseller d’Interior, Relacions Institucionals 
i Participació 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els ciutadans extracomu
nitaris retinguts pels Mossos d’Esqua
dra a la província de Girona durant el 
2006 
Tram. 314-01269/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01269/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els ciutadans extracomunitaris retinguts pels Mossos 
d’Esquadra a la província de Girona durant el 2006 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 
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Proponents: Ribera i Garijo, Elena 

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen
tària 314-01269/08. 

El nombre total de persones extracomunitàries que van 
ser identificades per agents del cos de Mossos d’Esqua
dra durant el 2006 va ser d’un total de 20.074 persones. 

Barcelona, 26 de febrer de 2007 

Joan Saura i Laporta 
Conseller d’Interior, Relacions Institucionals 
i Participació 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre de places de 
cursos de català per a no-catalanopar
lants a la província de Girona 
Tram. 314-01270/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01270/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de places de cursos de català per a no-cata
lanoparlants a la província de Girona 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Ribera i Garijo, Elena 

Em plau donar resposta a la pregunta escrita de referèn
cia amb la informació facilitada per la Secretaria de 
Política Lingüística 

Barcelona, 26 de febrer de 2007 

Josep-Lluís Carod-Rovira 
Vicepresident 

ANNEX 

En primer lloc, cal dir que, atès que no hi ha una ofer
ta específica de cursos per a no-catalanoparlants, com 
interessa la pregunta, s’ha interpretat que la demanda 
d’informació pot ser satisfeta fent referència a l’oferta 
de cursos adreçats a persones que tot just inicien el 
coneixement de la llengua catalana, i per tant, en la res-
posta s’hi han comptabilitzat els cursos dels nivells ini
cial, bàsic i elemental. 

En segon lloc, cal fer també una precisió territorial: les 
dades relatives als cursos i alumnes de la Cerdanya no 
s’inclouen en la resposta següent, atès que es gestionen 
des d’un centre de la xarxa del Consorci per a la Nor
malització Lingüística que rau fora de l’àmbit de la 
demarcació de les comarques de Girona, en concret, el 
Centre de Normalització Lingüística Montserrat. 

Per tant, descomptant la Cerdanya, l’oferta actual 
(2006-2007) d’aquests cursos per part del Consorci per 
a la Normalització Lingüística a les comarques de 
Girona arriba als 308 cursos, i els alumnes que s’hi tro
ben matriculats en total són 8.892. En tot cas, cal aclarir 
que aquestes dades poden augmentar en els propers 
dies, atès que està obert el període de matriculació 
d’alumnes. 

El detall per nivells de cursos és el següent: 

Agrupació de nivell Nombre de cursos Nombre de places inicials 

Cursos inicials 
Cursos bàsics 
Cursos elementals 

37 
221 

50 

968 
6.609 
1.315 

T o t a l 308 8.892 

Barcelona, 20 de febrer de 2007 

Miquel Pueyo i Paris 
Secretari 

1.25.15. 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les obres de la carretera 
T-704 
Tram. 314-01280/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01280/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les obres de la carretera T-704 

Grup Parlamentari: Proponents: 

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi
nent les següents consideracions: 

El tram de la carretera T-704 entre l’N-420 i Maspujols, 
així com la resta de la carretera T-704, han estat traspas
sats a la Diputació de Tarragona, atès que la carretera 
pertany a la xarxa local. 

Així doncs, les possibles actuacions de millora de la 
T-704 entre l’N-420 i Maspujols hauran de ser efectu
ades, si s’escau, per la Diputació de Tarragona. 

Barcelona, 1 de març de 2007 

Joaquim Nadal i Farreras 
Conseller de Política Territorial 
i Obres Públiques 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els criteris d’execució de 
les obres de la carretera T-704 
Tram. 314-01281/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01281/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els criteris d’execució de les obres de la carretera T-704 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Ruiz i Isern, Meritxell 

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi
nent les següents consideracions: 

Aquest tram de la carretera T-704 era el que tenia unes 
condicions pitjors de traçat, junt amb el tram de 
l’Aleixar a Vilaplana, així doncs, es va considerar ne

1.25.15. 

cessari actuar en primer terme per tal de millorar els 
trams en els quals les condicions de circulació eren més 
desfavorables. 

Barcelona, 1 de març de 2007 

Joaquim Nadal i Farreras 
Conseller de Política Territorial 
i Obres Públiques 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el pressupost per a ajudes 
a les denominacions d’origen dels vins 
Tram. 314-01285/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01285/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el pressupost per a ajudes a les denominacions d’origen 
dels vins 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Ruiz i Isern, Meritxell 

En resposta a la pregunta parlamentària amb núm. de 
tramitació 314-01285/08 formulada per la diputada I. 
Sra. Meritxell Ruiz i Isern del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió i d’acord amb allò que preveu 
l’article 144 del Reglament del Parlament de Catalunya, 
em plau fer-vos avinent les següents consideracions: 

Les partides del Pressupost de l’any 2006 destinades 
d’una manera específica a donar suport a les DO’s va 
ser de 125.000 euros. 

Cal dir també que es van fer altres tasques de suport que 
no són quantificables: Suport tècnic, treballs de recer
ca, formació, edició de material de forma conjunta, etc. 
També que es van fer accions de promoció entre 
l’INCAVI i les DO’s en les que l’Administració hi va 
aportar més de 300.000 euros. 

Barcelona, 28 febrer de 2007 

Joaquim Llena i Cortina 
Conseller d’Agricultura, Alimentació 
i Acció Rural 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la promoció de les deno
minacions d’origen dels vins de la pro
víncia de Tarragona 
Tram. 314-01286/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01286/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la promoció de les denominacions d’origen dels vins de 
la província de Tarragona 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Ruiz i Isern, Meritxell 

En resposta a la pregunta parlamentària amb núm. de 
tramitació 314-01286/08 formulada per la diputada I. 
Sra. Meritxell Ruiz i Isern del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió i d’acord amb allò que preveu 
l’article 144 del Reglament del Parlament de Catalunya, 
em plau fer-vos avinent les següents consideracions: 

En primer lloc cal aclarir que el Govern té unes línies 
d’actuació per a totes les DO’s existents a Catalunya: 
11 en total de vi tranquil i la de Cava. I no només per 
a les de les comarques de Tarragona. 

Aquestes línies es basen en les conclusions dels estudis 
realitzats durant l’any anterior: un de caràcter quantita
tiu i un altre de qualitatiu: El problema principal és la 
manca de coneixement i d’autoestima dels nostres vins 
per part dels consumidors catalans. Per això les línies 
d’acció en el mercat català es fonamenten en informar 
al consumidor de Catalunya de la qualitat del nostres 
vins que és igual o millor que els de qualsevol altra 
procedència, el coneixement de les 11 DO’s i el cava, 
l’estímul del seu consum, i tot el que fa referència a la 
Cultura del Vi. Per aconseguir-ho es fan tota mena d’ac
cions: des de remeses domiciliàries a persones interes
sades en els vins fins a contactes amb els mitjans de 
comunicació i campanyes de divulgació; les accions es 
fan conjuntament en alguns casos o de forma coordina
da amb el sector vitivinícola. 

També cal tenir en compte les accions de presència en 
fires especialitzades, sobretot a nivell internacional, i 
les missions comercials. 

Barcelona, 22 febrer de 2007 

Joaquim Llena i Cortina 
Conseller d’Agricultura, Alimentació 
i Acció Rural 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’ampliació d’horari dels 
centres d’atenció primària 
Tram. 314-01291/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01291/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ampliació d’horari dels centres d’atenció primària 

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya 

Proponents: Pajares i Ribas, M. Belén 

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi
nent les següents consideracions: 

El director gerent de l’ICS ha manifestat la necessitat de 
millorar l’accessibilitat dels usuaris als centres de salut 
que gestiona l’Institut Català de la Salut. En aquest sen
tit, la possibilitat d’ampliar els horaris fins a les 22 hores 
dels centres d’atenció primària és una de les mesures a 
estudiar i debatre. Un dels aspectes més importants a es
tudiar és la vertadera necessitat assistencial de la pobla
ció i de la disponibilitat de recursos humans de l’ICS a 
cadascuna de les instal·lacions. L’estudi concret d’aquesta 
mesura tindrà en compte: 

a. L’horari ordinari per l’atenció de consultes als cen
tres es garantirà entre les 8:00 h i les 21 hores. 

b. La creació dels ACUT implica l’allargament d’algun 
horari de prestació de serveis ordinaris en aquells centres 
on no s’ubiqui dispositiu d’atenció continuada. 

Les previsions de l’ICS respecte als professionals de la 
salut, i per tal de perllongar l’horari, són en primer lloc la 
negociació amb tot el personal que composa els equips 
d’atenció primària i els seus representants. D’aquesta 
manera, es detectaran les necessitats reals de millora de 
l’accés pel que fa a la població atesa. En segon lloc, do
nar la màxima flexibilitat als equips per organitzar les 
diferents tasques, per tal que es pugui conciliar la vida 
familiar i laboral amb la millora horària del temps dedi
cat a l’atenció dels ciutadans. En tercer lloc, coordinar 
estretament els horaris d’atenció programada amb els 
dispositius d’atenció continuada. 

Pel que fa a l’expressió «recursos ociosos» que va emprar 
el director gerent de l’ICS feia referència als recursos fí
sics i no als humans. La mesura bàsica per impulsar la 
productivitat dels recursos –físics– ociosos és la seva uti
lització durant un temps més perllongat. 

Barcelona, 20 de febrer de 2007 

Marina Geli i Fàbrega 
Consellera de Salut 

1.25.15. 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nomenament del direc
tor dels Serveis Territorials de Girona 
del Departament d’Innovació, Universi
tats i Empresa 
Tram. 314-01293/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01293/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nomenament del director dels Serveis Territorials de 
Girona del Departament d’Innovació, Universitats i Em
presa 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Crespo i Llobet, Xavier 

D’acord amb allò que disposen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
avinent que segons Resolució de 29 de gener de 2007, el 
Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa ha resolt 
encomanar al senyor David Mascort Subiranas l’exerci
ci temporal de les funcions de Director dels Serveis Ter
ritorials a Girona, del departament d’Innovació, Univer
sitats i Empresa, amb efectes del dia 29 de gener de 2007 

Barcelona, 26 de febrer de 2007 

Josep Huguet i Biosca 
Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els ajuts als pescadors de 
teranyina 
Tram. 314-01294/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01294/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts als pescadors de teranyina 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Maimí i Pou, Benet 

En resposta a la pregunta parlamentària amb núm. de 
tramitació 314-01294/08 formulada pel diputat I. Sr. 
Benet Maimí i Pou del Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió i d’acord amb allò que preveu l’article 

1.25.15. 

144 del Reglament del Parlament de Catalunya, em 
plau fer-vos avinent les següents consideracions: 

En el pressupost del 2007 el DAR ha previst abonar 
l’import de la prima màxima per les parades temporals 
de la flota d’encerclament. 

Barcelona, 22 febrer de 2007 

Joaquim Llena i Cortina 
Conseller d’Agricultura, Alimentació 
i Acció Rural 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els ajuts de la política agrà
ria comuna 
Tram. 314-01295/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01295/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els ajuts de la política agrària comuna 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Maimí i Pou, Benet 

En resposta a la pregunta parlamentària amb núm. de 
tramitació 314-01295/08 formulada pel diputat I. Sr. 
Benet Maimí i Pou del Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió i d’acord amb allò que preveu l’article 
144 del Reglament del Parlament de Catalunya, em 
plau fer-vos avinent les següents consideracions: 

La normativa comunitària reguladora d’aquests ajuts, 
estableix que els pagaments s’han de realitzar dintre 
d’un període que va de l’1 de desembre de 2006 al 30 
de juny de 2007, cosa que no avalaria l’afirmació de 
retard en el pagament, quan aquests s’han anat fent i es 
faran, dintre d’aquest període. 

Pel que fa a la situació a la resta de CCAA, i de la infor
mació disponible, pot afirmar-se que, en funció de les 
seves pròpies especificitats, el seu volum de tramitació, i 
de la resta de factors que incideixen sobre aquest progra
ma de pagaments, cada CA ha portat un ritme diferent, 
sempre dins del període establert, de manera que no pot 
generalitzar-se ni homogeneïtzar-se, el ritme i estat 
d’aquests pagaments a totes les comunitats. 

En aquest sentit la pràctica totalitat de pagaments pen
dents es van dur a terme el passat 16 de febrer d’en
guany. 

Barcelona, 28 febrer de 2007 

Joaquim Llena i Cortina 
Conseller d’Agricultura, Alimentació 
i Acció Rural 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el Pla estratègic de turis
me de Catalunya 2005-2010 
Tram. 314-01298/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01298/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Pla estratègic de turisme de Catalunya 2005-2010 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Maimí i Pou, Benet 

D’acord amb allò que disposen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament de Catalunya, em plau 
fer-vos avinent que actualment es troben iniciades un 
total de 26 línies d’actuació dins les 48 previstes en el 
Pla Estratègic de Turisme de Catalunya (2005-2010). 
La totalitat dels 10 Programes d’Acció es troben en 
marxa. 

Les accions previstes per a desenvolupar l’esmentat Pla 
es troben definides en el Pla d’Accions, que consta de 
10 Programes d’accions que desenvolupen un total de 
48 línies d’actuació. 

El Pla d’Accions fou presentat públicament el març del 
2006 i fou tramès en suport informàtic el 10 de maig de 
2006 al President del Parlament arran de les sol·licituds 
d’informació i documentació del Pla estratègic de turis
me, Fase I i Fase II, NT: 320-00233/07 i NT: 320-00234/ 
07 respectivament, presentades per l’Il·ltre. Sr. Josep 
Micaló i Aliu, diputat del Parlament de Catalunya del G. 
P. de Convergència i Unió. 

En qualsevol cas, l’esmentat Pla pot consultar-se en 
l’adreça web del Departament d’Innovació Universitats i 
Empresa, en la pàgina de Turisme: http://ww.gencat.cat/ 
ctc/doc/doc_40213955_1.pdf 

El termini de desenvolupament del Pla Estratègic de 
Turisme a Catalunya (2005-2010) és l’horitzó del 2010, 
durant la present legislatura. 

Barcelona, 26 de febrer de 2007 

Josep Huguet i Biosca 
Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures de suport al 
sector lacti 
Tram. 314-01300/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01300/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures de suport al sector lacti 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Maimí i Pou, Benet 

En resposta a la pregunta parlamentària amb núm. de tra
mitació 314-1300/08 formulada pel diputat I. Sr. Benet 
Maimí i Pou del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió i d’acord amb allò que preveu l’article 144 del Re
glament del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
avinent les següents consideracions: 

La reducció del nombre d’explotacions ni es nova ni es 
exclusiva de Catalunya. En un sector on la producció està 
contingentada a nivell d’estat (quotes lleteres) la reestruc
turació del sector per aconseguir explotacions millor di
mensionades comporta indefectiblement la reducció del 
nombre d’explotacions. A Catalunya, Espanya o la UE, 
des de la implantació de les quotes, el nombre d’explota
cions ha anat minvant, per desaparició de les explotacions 
menys competitives, en la mateixa mesura que s’ha incre
mentat la dimensió mitjana de les que s’han mantingut. 

Qualsevol pla de reestructuració sectorial ha de cercar 
la millora de la competitivitat de les explotacions en raó 
de la seva viabilitat econòmica. En el sector lleter, això 
comporta un redimensionament a l’alça fins aconseguir 
uns nivells de producció que permetin internalitzar l’in
crement de costos i mantenir els ingressos encara que 
es redueixin els marges per unitat de producte. 

Per tal de permetre aquest increment de producció s’ha 
d’aconseguir l’assignació de noves quantitats de quota, be 
sigui per adquisició en el mercat lliure o be per accedir a 
un repartiment del fons, prèviament nodrit dels abando
naments incentivats establerts. 

En aquests moments, amb el mercat lliure tancat, l’únic 
sistema per accedir a una assignació de quota es acollir
se a una adjudicació del Banc de Quotes establert per 
la legislació vigent a nivell d’estat. El Banc, prèviament 
ha estat nodrit per les quotes alliberades en un abando
nament incentivat, 

Per això, si be és cert que, en virtut d’aquest abandona
ment, han cessat en la producció de llet 98 explotacions 
catalanes, es incorrecte afirmar que, en aquesta campanya 
es deixaran de produir 27 milions de quilos de llet dons 
aquesta quantitat ha de ser redistribuïda entre les 350 
explotacions que, en total, han demanat més de 40 mi

1.25.15. 
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lions de quilos de quota. Fins que no hagi finalitzat el re
partiment no es podrà afirmar si el saldo ha estat positiu 
o negatiu pel sector lleter català 

En quant a les mesures que ha pres i pensa prendre el 
Govern, per donar suport al sector, podem citar 

– La oposició a la normativa que imposa uns criteris 
igualitaris a nivell d’Estat per la distribució de la quo
ta, amb uns límits clarament discriminatoris per les 
explotacions més competitives, entre elles les catalanes. 

– La creació de l’Observatori de la Llet, tant per estu
diar la possible racionalització dels inputs i la millora 
de costos com l’establiment d’acords amb la indústria, 
amb preus mes favorables per la producció. 

– La millora de la transparència mitjançant actuacions 
d’ordenació de la producció, millora de la qualitat i 
control de la comercialització de llet fora de quota. 

Barcelona, 28 febrer de 2007 

Joaquim Llena i Cortina 
Conseller d’Agricultura, Alimentació 
i Acció Rural 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els ajuts al desballesta
ment per aturada definitiva de vaixells 
de pesca que s’han tramitat del gener 
de 2004 ençà 
Tram. 314-01301/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01301/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts al desballestament per aturada definitiva de vaixells 
de pesca que s’han tramitat del gener de 2004 ençà 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Orriols i Sendra, Esteve 

En resposta a la pregunta parlamentària amb núm. de 
tramitació 314-01301/08 formulada pel diputat I. Sr. 
Esteve Orriols i Sendra del Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió i d’acord amb allò que preveu l’arti
cle 144 del Reglament del Parlament de Catalunya, em 
plau fer-vos avinent les següents consideracions: 

Les ajudes per paralitzacions definitives aprovades des 
de el gener del 2004 fins a la data d’avui corresponen 
a un nombre de 5 expedients aprovats. 

Barcelona, 22 febrer de 2007 

Joaquim Llena i Cortina 
Conseller d’Agricultura, Alimentació 
i Acció Rural 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els ajuts al desballesta
ment per aturada definitiva de vaixells 
de pesca que ha rebut la Generalitat 
Tram. 314-01302/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01302/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els ajuts al desballestament per aturada definitiva de 
vaixells de pesca que ha rebut la Generalitat 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Orriols i Sendra, Esteve 

En resposta a la pregunta parlamentària amb núm. de 
tramitació 314-01302/08 formulada pel diputat I. Sr. 
Esteve Orriols i Sendra del Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió i d’acord amb allò que preveu l’arti
cle 144 del Reglament del Parlament de Catalunya, em 
plau fer-vos avinent les següents consideracions: 

L’import total de l’ajut de l’IFOP previst per tot el pe
ríode 2000-2006 per parades definitives d’acord amb el 
quadre financer era de 6.170.347 euros. 

D’aquest import, a 31 de desembre de 2003 l’import 
total d’ajuts aprovats assolir la quantitat de 6.073.482 
euros, es a dir el 98,43 %. A partir del gener del 2004 
amb la finalitat de continuar amb els ajuts per parada 
definitiva es va procedir a efectuar una reprogramació 
del quadre financer per incrementar la línia d’ajut de 
parada definitiva, passant a 7.712.076 euros. 

El nombre d’expedients aprovats a partir de l’1 de ge
ner de 2004 es de 5. L’IFOP funciona amb reemborsa
ment, es a dir la Generalitat procedeix a l’avançament 
dels imports. Els import s’han lliurat als beneficiaris a 
mesura que han acreditat l’execució de l’actuació sub
vencionada. 

Barcelona, 22 febrer de 2007 

Joaquim Llena i Cortina 
Conseller d’Agricultura, Alimentació 
i Acció Rural 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les aturades biològiques 
de vaixells de pesca 
Tram. 314-01303/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01303/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les aturades biològiques de vaixells de pesca 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Orriols i Sendra, Esteve 

En resposta a la pregunta parlamentària amb núm. de 
tramitació 314-1303/08 formulada pel diputat I. Sr. 
Esteve Orriols i Sendra del Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió i d’acord amb allò que preveu l’arti
cle 144 del Reglament del Parlament de Catalunya, em 
plau fer-vos avinent les següents consideracions: 

Els atur biològics que existeixen són: 

Per a la flota d’encerclament de tota Catalunya són dos 
mesos a l’any d’acord amb les següents zones: 

Zona 1, des del riu Tordera fins la frontera amb França 

Zona 2, des del riu Tordera fins el límit nord del terme 
municipal de Sitges 

Zona 3, des del riu Sènia fins el terme municipal de 
Cubelles 

Per la flota d’arrossegament dels ports de Tarragona 
son dos mesos a l’any d’acord amb les següents zones: 

Zona 1, des del terme municipal de Cubelles fins el riu 
Ebre. 

Zona 2, des del riu Ebre fins el riu Sènia. 

Són dos mesos per cada zona, si bé les dates poden 
variar en funció dels acords de les diferents confraries. 

Barcelona, 28 febrer de 2007 

Joaquim Llena i Cortina 
Conseller d’Agricultura, Alimentació 
i Acció Rural 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els motius i els criteris de 
les indemnitzacions per aturades bio
lògiques de vaixells de pesca 
Tram. 314-01304/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01304/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius i els criteris de les indemnitzacions per atu
rades biològiques de vaixells de pesca 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Orriols i Sendra, Esteve 

En resposta a la pregunta parlamentària amb núm. de 
tramitació 314-01304/08 formulada pel diputat I. Sr. 
Esteve Orriols i Sendra del Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió i d’acord amb allò que preveu l’arti
cle 144 del Reglament del Parlament de Catalunya, em 
plau fer-vos avinent les següents consideracions: 

Els motius i criteris emprats per a l’atorgament d’ajuts 
per paralitzacions temporals estan regulats a l’Ordre 
ARP/409/2002 de 25 de novembre (DOGC núm. 3780 
de 12-12-2002). 

Durant l’any 2007 el DAR vol continuar amb les para-
des temporals de la flota d’arrossegament dels ports de 
Torredembarra, Tarragona, Cambrils, l’Ametlla de Mar, 
l’Ampolla, Sant Carles de la Ràpita i el port de Les 
Cases d’Alcanar, així com amb la parada temporal de 
la flota d’encerclament de tots els ports de Catalunya. 
La prima assignada serà la màxima d’acord amb el 
barem regulat a l’Ordre ARP/409/2002. 

1.25.15. 
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80 
PARADA TEMPORAL 

2004 Modalitat 

Tarragona Arrossegament 39 
Encerclament 16 

Torredembarra Arrossegament 1 
L’Ametlla de Mar Arrossegament 27 

Encerclament 6 
L’Ampolla Arrossegament 5 
St. Carles de la Ràpita Arrossegament 56 
Cambrils Arrossegament 28 

Encerclament 4 
Les Cases d’Alcanar Arrossegament 7 
Roses Encerclament 10 
L’Escala Encerclament 7 
Palamós Encerclament 3 
Sant Feliu de Guíxols Encerclament 7 
Blanes Encerclament 4 
Arenys de Mar Encerclament 8 
Badalona Encerclament 2 
Barcelona Encerclament 21 
Mataró Encerclament 2 
Vilanova i la Geltrú Encerclament 12 

2005 Modalitat 

Tarragona Arrossegament 39 
Encerclament 15 

Torredembarra Arrossegament 1 
L’Ametlla de Mar Arrossegament 27 

Encerclament 6 
L’Ampolla Arrossegament 5 
St. Carles de la Ràpita Arrossegament 55 
Cambrils Arrossegament 28 

Encerclament 4 
Les Cases d’Alcanar Arrossegament 7 
Roses Encerclament 6 
L’Escala Encerclament 8 
Palamós Encerclament 3 
Sant Feliu de Guíxols Encerclament 8 
Blanes Encerclament 4 
Arenys de Mar Encerclament 8 
Badalona Encerclament 2 
Barcelona Encerclament 21 
Mataró Encerclament 2 
Vilanova i la Geltrú Encerclament 10 
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2006 Modalitat 

Tarragona Arrossegament 38 
Encerclament 16 

Torredembarra Arrossegament 1 
L’Ametlla de Mar Arrossegament 26 

Encerclament 7 
L’Ampolla Arrossegament 6 
St. Carles de la Ràpita Arrossegament 55 
Cambrils Arrossegament 26 

Encerclament 4 
Les Cases d’Alcanar Arrossegament 6 
Roses Encerclament 6 
L’Escala Encerclament 8 
Palamós Encerclament 3 
Sant Feliu de Guíxols Encerclament 9 
Blanes Encerclament 4 
Arenys de Mar Encerclament 9 
Badalona Encerclament 2 
Barcelona Encerclament 20 
Mataró Encerclament 2 
Vilanova i la Geltrú Encerclament 10 

Barcelona, 28 febrer de 2007 

Joaquim Llena i Cortina 
Conseller d’Agricultura, Alimentació 
i Acció Rural 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els ajuts per a la construc
ció de vaixells de pesca del gener del 
2004 ençà 
Tram. 314-01305/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

ció d’embarcacions de pesca la data del 31 de desem
bre de 2004. Donant compliment al marc comunitari, a 
partir d’aquesta data no s’han aprovat expedients d’ajut 
per aquest concepte. 

Els expedients aprovats de l’1 de gener fins el 31 de 
desembre de 2004 són els següents: 

Nombre d’ajuts aprovats: 46 

Confraries afectades: Alcanar, l’Ametlla de Mar, 
Arenys de Mar, Badalona, Barcelona, Blanes, Cam
brils, Deltebre, El Port de la Selva, l’Escala, Llançà, 
Mataró, Palamós, Roses, Sant Carles de la Ràpita, Sit
ges, Tarragona, Tossa de Mar, Vilanova i la Geltrú. 

Import desglossat per vaixell: 

Equivalència unitària Import aprovat 

A LA MESA DEL PARLAMENT 
001 

Núm. d’expedient: 314-01305/08 002 
003Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
004els ajuts per a la construcció de vaixells de pesca del 
005gener del 2004 ençà 
006 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 007 
008Proponents: Orriols i Sendra, Esteve 
009 

En resposta a la pregunta parlamentària amb núm. de 010 
tramitació 314-01305/08 formulada pel diputat I. Sr. 011 
Esteve Orriols Sendra del Grup Parlamentari de Con 012 
vergència i Unió i d’acord amb allò que preveu l’arti 013 
cle 144 del Reglament del Parlament de Catalunya, em 014 
plau fer-vos avinent les següents consideracions: 015 

016El reglament (CE) núm. 2371/2002 del consell de 20 de 
017desembre sobre la conservació i l’explotació sostenible 
018dels recursos pesquers, va determinar com a data límit 

d’aprovació d’expedients ajuts per a la nova construc

164.817,60 
88.950,00 
68.939,15 

103.410,00 
211.860,39 
293.917,20 
206.700,00 
283.958,40 
300.368,40 
301.174,80 
111.570,00 
312.880,55 

35.190,00 
186.187,20 
276.806,40 

35.850,00 
25.818,00 

362.986,80 
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Equivalència unitària Import aprovat 

019 
020 
021 
022 
023 
024 
025 
026 
027 
028 
029 
030 
031 
032 
033 
034 
035 
036 
037 
038 
039 
040 
041 
042 
043 
044 
045 
046 

Barcelona, 28 febrer de 2007 

Joaquim Llena i Cortina 
Conseller d’Agricultura, Alimentació 
i Acció Rural 

197.738,43 
213.352,80 

20.934,00 
117.769,20 
176.863,20 

20.780,70 
27.600,00 
16.116,00 

244.262,87 
273.152,40 
193.142,40 
117.895,20 
227.742,00 
152.328,43 
165.800,40 
145.080,00 
218.022,91 
123.036,00 
108.540,00 
261.136,82 

23.112,00 
41.592,00 

188.379,60 
140.930,18 

11.405,74 
11.628,00 
34.200,00 
10.818,11 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el percentatge de l’ajut 
respecte a la inversió per a l’adquisició 
de vaixells de pesca 
Tram. 314-01306/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01306/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el percentatge de l’ajut respecte a la inversió per a l’ad
quisició de vaixells de pesca 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Orriols i Sendra, Esteve 

En resposta a la pregunta parlamentària amb núm. de 
tramitació 314-1306/08 formulada pel diputat I. Sr. 
Esteve Orriols i Sendra del Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió i d’acord amb allò que preveu l’arti
cle 144 del Reglament del Parlament de Catalunya, em 
plau fer-vos avinent les següents consideracions: 

Els percentatges màxims d’ajut els marcà el Reglament 
2792/1999 de 17 de desembre, i poden assolir el 40% 
del cost subvencionable. Durant els anys 2001 i 2002 
els percentatge atorgat va ésser del 40%. Durant l’any 
2003 i 2004, atès el nombre de peticions presentades i 
les disponibilitats de fons en la mesura de construcció 
d’embarcacions, el percentatge es va reduir al 30%. La 
qual cosa va permetre atendre totes les peticions pre
sentades. 

Barcelona, 28 febrer de 2007 

Joaquim Lena i Cortina 
Conseller d’Agricultura, Alimentació 
i Acció Rural 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els requisits per a treballar 
de mariner en embarcacions de pesca 
Tram. 314-01307/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01307/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els requisits per a treballar de mariner en embarcacions 
de pesca 
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Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Orriols i Sendra, Esteve 

En resposta a la pregunta parlamentària amb núm. de 
tramitació 314-01307/08 formulada pel diputat I. Sr. 
Esteve Orriols i Sendra del Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió i d’acord amb allò que preveu l’arti
cle 144 del Reglament del Parlament de Catalunya, em 
plau fer-vos avinent les següents consideracions: 

El requisits mínims que avui es demanen per embarcar 
de mariner/a en vaixells de pesca són els següents: 

– Estar en possessió del certificat de formació bàsica 
(Real decret 2062/1999), que s’atorga als aspirants que 
superen la formació presencial d’un curs teoricopràctic 
de 70 hores en un centre homologat. La regulació de la 
formació, la homologació de centres i l’autorització 
dels cursos són competència de la Direcció General de 
la Marina Mercant. 

– Estar en possessió de la llibreta marítima (Real decret 
2062/1999) que estableix i regula la Direcció General 
de la Marina Mercant. Aquesta llibreta s’atorga a les 
persones que tenen una titulació / certificat professio
nal i superen el reconeixement mèdic. 

Les mesures que adopta el Govern són les següents: 

1. Impartir els cursos de Certificat de formació bàsica 
en les dates i els llocs sol·licitats per les confraries de 
pescadors (178 cursos impartits i 3.094 alumnes matri
culats en el període 2004-2006) 

2. Elaborar un curs d’introducció al sector pesquer, 
adreçat a joves, que pròximament presentarem. 

3. Mantenir reunions amb els representants del sector 
i amb agents socials per analitzar la problemàtica i de
finir línies d’actuació. 

4. Mantenir reunions amb el director general de la 
Marina Mercant per tal d’informar-lo de les dificultats 
d’incorporació de professionals al sector. 

5. Presentar propostes a la Direcció General de la Ma
rina Mercant i a la Secretaria General de Pesca Maríti
ma el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 

En els documents presentats s’hi fan les propostes se
güents: 

– Implantar un sistema dual de formació que permeti 
embarcar de forma immediata els mariners realitzant 
una part de formació a bord i una altra a terra. 

– Permetre l’embarcament provisional de mariners/es 
en el sector de la pesca als/les aspirants que s’hagin 
preinscrit en el cursos de formació bàsica que s’impar
tiran en la confraria pròximament. 

– Realitzar un estudi profund per identificar les neces
sitats i l’equipament en matèria de seguretat que ha de 
disposar la flota de baixura i, d’aquesta manera, poder 
dissenyar un curs de formació bàsica que doni respos
ta a les necessitats reals d’aquestes embarcacions. 

Barcelona, 22 febrer de 2007 

Joaquim Llena i Cortina 
Conseller d’Agricultura, Alimentació 
i Acció Rural 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la tramitació del Pla espe
cial del port de Vilanova i la Geltrú 
(Garraf) 
Tram. 314-01308/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01308/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la tramitació del Pla especial del port de Vilanova i la 
Geltrú (Garraf) 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Orriols i Sendra, Esteve 

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi
nent les següents consideracions: 

El Pla Especial del port de Vilanova i la Geltrú, un cop 
obtingudes totes les autoritzacions, només està pendent 
de la consideració per part de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona, a efectes de la seva aprova
ció definitiva, segons el que preveu el Decret legislatiu 
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei d’Urbanisme. 

Barcelona, 1 de març de 2007 

Joaquim Nadal i Farreras 
Conseller de Política Territorial 
i Obres Públiques 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les obres del port de 
Vilanova i la Geltrú (Garraf) 
Tram. 314-01309/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01309/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les obres del port de Vilanova i la Geltrú (Garraf) 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Orriols i Sendra, Esteve 

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi
nent les següents consideracions: 
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Les obres que actualment s’estan portant a terme en el 
port de Vilanova i la Geltrú són les obres marítimes 
aprovades per Ports de la Generalitat, mitjançant reso
lució de 28 de juliol de 2006, incloses en el projecte de 
la concessió administrativa atorgada a Marina Far 
Vilanova, S.A. per a la construcció i explotació de la 
dàrsena esportiva interior del port. 

Les obres que actualment s’han portat a terme han es
tat la col·locació de passarel·les per donar servei a la 
nàutica popular i la preparació de les obres per a la 
dàrsena esportiva interior; ambdues obres realitzades en 
aigües interiors portuàries i ajustades a les previsions 
del Pla Especial del port de Vilanova i la Geltrú. 

Barcelona, 1 de març de 2007 

Joaquim Nadal i Farreras 
Conseller de Política Territorial 
i Obres Públiques 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els terrenys afectats pel 
conveni entre l’Institut Català del Sòl i 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
(Garraf) 
Tram. 314-01310/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01310/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els terrenys afectats pel conveni entre l’Institut Català 
del Sòl i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (Garraf) 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Orriols i Sendra, Esteve 

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi
nent les següents consideracions: 

El conveni signat entre l’Incasol i l’ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú té per objecte el total alliberament 
de les edificabilitats de platja llarga. 

La utilització d’altres terrenys ha de ser objecte de no-
ves decisions per part de l’Institut. 

Barcelona, 1 de març de 2007 

Joaquim Nadal i Farreras 
Conseller de Política Territorial 
i Obres Públiques 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les tanques de seguretat 
del projecte constructiu de la carrete
ra T-330 
Tram. 314-01329/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01329/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les tanques de seguretat del projecte constructiu de la 
carretera T-330 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pallarès i Povill, Xavier; Sancho i Serena, 
Francesc 

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi
nent les següents consideracions: 

En el condicionament de les carreteres T-330, T-333 i 
N-230b entre Horta de Sant Joan i la intersecció amb la 
C-12 (Eix de l’Ebre) al terme municipal de Xerta. 

D’acord amb el projecte aprovat, totes les barreres de 
seguretat incloses a les obres en execució estan dotades 
de suports que compleixen la nova normativa per evi
tar els efectes de l’impacte de motociclistes. 

En concret no s’ha previst la implantació de cap nou 
suport tipus IPN i, en canvi, tots els nous suports seran 
de tipus tubular, d’acord amb l’O. C. 6/2001 del Minis
teri de Foment. 

Barcelona, 1 de març de 2007 

Joaquim Nadal i Farreras 
Conseller de Política Territorial 
i Obres Públiques 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les obres de construcció 
de la carretera T-330 i l’enllaç viari amb 
Prat de Comte (Terra Alta) 
Tram. 314-01330/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01330/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les obres de construcció de la carretera T-330 i l’enllaç 
viari amb Prat de Comte (Terra Alta) 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pallarès i Povill, Xavier; Sancho i Serena, 
Francesc 

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi
nent les següents consideracions: 

El termini de duració de les obres del condicionament de 
les carreteres T-330, T-333 i N-230b entre Horta de Sant 
Joan i la intersecció amb la C-12 (Eix de l’Ebre) al terme 
municipal de Xerta és de 34 mesos. Les obres van ser 
iniciades amb la fase de replanteig durant el passat mes 
d’octubre i a partir del gener de 2007 s’ha iniciat la fase 
de moviment de terres del tram de l’N-230b entre la cruï
lla d’accés a Pinell de Brai/Prat de Comte i la C-12. 

El tall del tram d’uns 9 quilòmetres corresponent a 
l’N-230b entre el PK 18 (cruïlla de Pinell de Brai i Prat 
de Comte) i el PK 25,5 (cruïlla de la C-12, Eix de 
l’Ebre) es farà possiblement durant el mes vinent, un 
cop es disposi del permís de voladures. Aquest tall 
durarà fins al maig de l’any 2008. 

El tram d’uns 4,5 quilòmetres de la carretera T-333 
entre el nucli de Prat de Comte i la cruïlla de Pinell de 
Brai, es farà un cop s’hagi habilitat un camí provisio
nal que passa sensiblement paral·lel a la carretera T-333. 
Aquest camí es pavimentarà amb un DTS i tindrà una 
amplada d’uns 3 metres, amb apartadors perquè puguin 
creuar-se els vehicles. D’aquesta manera es facilitarà 
l’accés escolar des de Prat de Comte fins al Pinell de 
Brai. El tall de la carretera T-333 també durarà fins al 
maig de l’any 2008. 

Per últim, el tall del tram de la T-330 entre la cruïlla 
d’Horta de Sant Joan i Prat de Comte es farà a partir del 
maig de 2008. Mentrestant es treballarà en aquest tram 
per fer les obres que no afectin directament la calçada 
de la carretera actual. 

Barcelona, 1 de març de 2007 

Joaquim Nadal i Farreras 
Conseller de Política Territorial 
i Obres Públiques 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les actuacions immedia
tes davant la crisi del sector del cítric 
Tram. 314-01332/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01332/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions immediates davant la crisi del sector del 
cítric 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pallarès i Povill, Xavier; Sancho i Serena, 
Francesc 

En resposta a la pregunta parlamentària amb núm. de 
tramitació 314-01332/08 formulada pels diputats I. Sr. 
Xavier Pallarès i I. Sr. Francesc Sancho del Grup Par
lamentari de Convergència i Unió i d’acord amb allò 
que preveu l’article 144 del Reglament del Parlament 
de Catalunya, em plau fer-vos avinent les següents con
sideracions: 

El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció 
Rural (DAR), conscient de la preocupant situació eco
nòmica que enguany afecta el sector productor dels 
cítrics, causada per una caiguda dels preus en origen, va 
convocar la Taula Sectorial Agrària dels Cítrics que es 
va dur a terme el passat 25 de gener de 2007, a Tortosa. 

En aquesta Taula es va valorar la situació de mercat i 
l’evolució dels preus pagats als productors, tant en fresc 
com en transformats. 

Des del propi DAR s’havia estat elaborant, prèviament 
a la Taula esmentada, un document de propostes adre
çades a minimitzar l’impacte de les crisis que afecte en 
sector com les d’enguany. 

Evidentment, fer front a una crisi de preus de mercat 
requereix, majoritàriament, de mesures que no es po
den dur a terme de forma immediata, sinó que cal exe
cutar amb un planejament a mitjà i/o llarg termini. 

Precisament, la proposta que el DAR va traslladar al 
sector en el marc de la Taula Sectorial abans esmenta
da té en compte aquest plantejament. Per això, les me
sures proposades que es varen exposar es divideixen en 
dos blocs: les mesures d’impacte immediat (o mesures 
de xoc, que han de poder alleugerir de forma més o 
menys immediata la pressió que la davallada de preus 
té sobre la renda dels productors) i les mesures a mitjà 
i llarg termini. 

Per a aquestes segones es va proposar al sector, amb un 
acord unànime de tots els presents, traslladar-ne el seu 
debat i anàlisi en el marc del Grup de Treball de Segui
ment per al desplegament del Pla de Suport del DAR 
al sector dels cítrics de Catalunya, el qual s’havia cons

1.25.15. 

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



 

 

86 

13 de març de 2007 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 44 

tituït formalment en el marc de la mateixa Taula Secto
rial l’any 2006. 

De moment, aquest Grup de Treball ja ha estat convo
cat en una primera reunió per al proper 5 de març, i en 
ell s’hi portaran a estudi les mesures que es van expo
sar en el marc de la Taula Sectorial Agrària dels Cítrics 
del passat 25 de gener. Al marge, el DAR té previst pro-
posar al Grup de Treball un calendari de reunions per 
tal de poder tenir enllestit un document consensuat amb 
el sector abans d’acabar el primer semestre d’enguany. 

Pel que fa a les mesures proposades pel DAR en la Tau
la Sectorial dels cítrics del passat 25 de gener, val la 
pena remarcar que d’entrada el sector les va valorar 
positivament i va fer palesa una clara voluntat de treba
llar i col·laborar conjuntament amb l’Administració, 
tant en el marc del Grup de Treball com en l’execució 
de les mesures proposades de forma immediata. 

En quant a les mesures de xoc, aquestes es vertebren en 
tres grans eixos: 

– Regulació de mercat: retirades de la producció 

– Millora de la capacitat de transformació: flexibilització 
dels contractes amb la indústria 

– Anàlisi de la situació financera individual dels produc
tors: estudi per a la millora del nivell d’endeutament. 

De cadascun d’aquests tres eixos en cal destacar el se
güent: 

1. Regulació de mercat: retirades de la producció 

– L’actual situació de mercat justifica aprofitar el meca
nisme de retirada que preveu l’OCM de les fruites i hor
talisses i els cítrics per tal de facilitar un esponjament de 
l’oferta. És a dir, una menor saturació d’oferta ha de re
percutir en una millora dels preus de mercat pagats als 
productors. 

– El DAR ha encoratjat a les organitzacions de produc
tors a fer servir el mecanismes de retirada i ha posat a 
disposició d’aquestes la seva total col·laboració per a 
fer-ne la gestió el més eficient possible. 

– Paral·lelament, el MAPA s’ha mostrat receptiu a la 
petició del sector d’estudiar la possibilitat d’autoritzar 
les «retirades en camp», proposta la qual també havia 
estat plantejada pel propi DAR i de la qual se n’ha fet 
un seguiment molt proper. La iniciativa no només es 
basa en autoritzar la mesura de retirada en camp, sinó 
de subvencionar-ne part del seu cost. 

Per això, hores d’ara el DAR està preparant el marc 
normatiu que donaria resposta a aquesta actuació, ba
sant-se en la cobertura jurídica que ofereix per a la 
mateixa la Ordre ARP/295/2004, de 19 d’agost, per la 
qual es declara l’existència oficial de la plaga mosca 
mediterrània de la fruita i s’estableixen mesures obliga
tòries de lluita. 

La previsió amb la que treballa el DAR és la de tenir 
publicada la normativa el més aviat possible (a poder 
ser dins la primera quinzena de març, com molt) per a 
donar el màxim de facilitats als productors que es tro
bin amb la necessitat d’eliminar la fruita no recol·
lectada de les seves parcel·les. 

1.25.15. 

2. Millora de la capacitat de transformació 

– La bona conjuntura que en aquests moments oferei
xen alguns mercats mundials consumidors de transfor
mats, especialment de sucs, fa que la indústria de trans
formació estigui interessada en aprofitar aquesta 
situació i ampliar els canals de comercialització amb 
els que s’opera en l’exportació de transformats. 

– Ara bé, per a que la indústria de transformació pugui 
veure complertes les seves aspiracions, cal flexibilitzar 
la normativa que respecte els contractes de transforma-
ció regeix els lliuraments de producte a la indústria. 
Sobre aquesta qüestió, el MAPA ha publicat una Ordre 
Ministerial en la qual es fomenta el poder aprofitar la 
conjuntura dels mercats de transformats i el lliurament 
de cítrics a la transformació per l’elaboració de sucs. 
L’Ordre APA/182/2007, de 30 de gener, per la que s’es
tableixen per a la campanya 2006/2007, determinades 
mesures en el sector dels cítrics per a transformació, 
preveu en un article únic, el següent: 

– S’avança la data d’inici del període de lliurament de 
cítrics a la transformació, objecte dels contractes ja 
celebrats o que es vagin a celebrar fins el 28 de febrer, 
de manera que els lliuraments podran iniciar-se a par
tir del sisè dia hàbil següent al que l’autoritat competent 
disposi de l’exemplar de contracte. 

Arribats aquí, i segons les consideracions fetes des del 
propi sector, s’ha de tenir en compte, en relació a 
aquestes dues primeres mesures de xoc, el següent: 

– el volum de retirades previstes de la campanya 2006/ 
2007 en cítrics es preveu que pugui arribar a les 20.000 
tones (en aplicació de la mesura 1). 

– els contractes de transformació fets fins al dia d’avui 
representen un volum de prop de 70.000 tones (unes 
40.000 de clementines i unes 30.000 de taronges). Es 
calcula que aquest volum podria incrementar-se (sobre
tot en base a la publicació de l’Ordre Ministerial abans 
esmentada), entre un 10 i un 20% més. 

3. Anàlisi de la situació financera individual dels pro
ductors 

– El DAR és conscient que la davallada dels preus de 
mercat afecta a la capacitat d’inversió i endeutament 
dels productors. Per aquest motiu el DAR es va com
prometre en el marc de la Taula Sectorial Agrària dels 
cítrics de 25 de gener passat a estudiar, individualment, 
els casos en que es demostri una situació de fallida eco
nòmica de l’explotació o bé es presentin dificultats evi
dents per a fer front a l’endeutament en concepte d’in
versions. 

– Ara bé, la normativa sobre les subvencions a les da
vallades de renda és molt clara i molt estricte, i per 
això, a l’igual que es va plantejar l’any 2006 per als 
sectors de la fruita dolça i l’aviram (en que les explo
tacions sofriren davallades de renda causades per una 
crisi de preus de mercat), des del DAR s’ha iniciat l’es
tudi de la via de crèdits de l’Institut Català de Crèdit 
Agrari. 

– Hores d’ara el DAR ja s’ha posat en contacte amb 
l’ICCA per tal de poder establir una línia de crèdits per 
als productors de cítrics interessats, per bé que aques
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ta decisió, recordem, s’ha de posar en marxa a través 
d’un Acord de Govern. 

En quant a les mesures a mitjà i/o llarg termini, el pro-
posa un treball d’anàlisi i elaboració de propostes 
consensuades amb el sector i amb la participació i im
plicació activa del Departament d’Indústria, Universi
tat i Empres (DIUE) en allò que sigui competència 
seva. 

Tot i que, com ja s’ha dit abans, aquest debat es porta
rà a terme en el marc d’un Grup de Treball de la matei
xa Taula Sectorial Agrària dels Cítrics, des del DAR 
s’han posat ja damunt la taula les bases del com s’en
tén que s’ha d’articular la reflexió del futur del sector. 
En aquest sentit, el DAR proposa treballar en tres grans 
blocs diferenciats: 

1. mesures en l’àmbit de la millora de la producció, en el 
que hi destaquen actuacions com l’elaboració d’un catà
leg de varietats adequades a la zona i amb l’objectiu 
d’oferir al sector noves varietats capaces de deses
tacionalitzar l’oferta actual, excessivament concentrada 
en uns pocs mesos (novembre-gener). També es contem
pla el suport total i explícit del DAR a les iniciatives que 
emprengui el propi sector en relació a la concentració de 
l’oferta. 

2. mesures en l’àmbit de la millora de la comercialit
zació, en el que es contemplen actuacions com la po
tenciació de l’actual IGP Clementines de les Terres de 
l’Ebre, l’estudi per a la necessitat de crear una marca 
distintiva pròpia, la millora de la qualitat del producte 
comercialitzat, la pedagogia en els punts de venda 
(especialment en el petit i mitjà comerç) adreçada a 
oferir al consumidor la major informació i qualitat pos
sibles. 

3. mesures de caire transversal, on hi destaquen la de
fensa que DAR i sector han de fer envers la proposta de 
reforma de l’OCM del sector de les fruites i hortalisses 
que ha presentat recentment la Comissió Europea, en 
especial pel que fa al sector dels cítrics i en particular 
pel que afecta a la transformació i l’aplicació del règim 
de pagament únic. O pel que fa a la millora del sistema 
d’assegurances agràries el sector dels cítrics o pel que 
fa a les actuacions previstes en el Programa de Desen
volupament Agrari de Catalunya pel període 2007
2013 que puguin tenir una incidència directa sobre el 
sector citrícola. 

Barcelona, 22 febrer de 2007 

Joaquim Llena i Cortina 
Conseller d’Agricultura, Alimentació 
i Acció Rural 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la creació d’una taula de 
negociació per al Programa de desen
volupament rural de Catalunya 2007
2013 
Tram. 314-01333/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01333/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la creació d’una taula de negociació per al Programa de 
desenvolupament rural de Catalunya 2007-2013 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pallarès i Povill, Xavier; Sancho i Serena, 
Francesc 

En resposta a la pregunta parlamentària amb núm. de tra
mitació 314-01333/08 formulada pels diputats I. Sr. 
Xavier Pallarès i Povill i I. Sr. Francesc Sancho i Serena 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió i d’acord 
amb allò que preveu l’article 144 del Reglament del Par
lament de Catalunya, em plau fer-vos avinent les següents 
consideracions: 

Es públic, el fet de que durant la totalitat dels anys 
d’aplicació de la iniciativa Leader a Catalunya, les con
sultes, els contactes i la coordinació entre els GALs i el 
DAR, han estat i ho estan permanents, cosa que, apart 
de l’assistència positiva per a la gestió dels grups, ha 
tingut l’efecte i conseqüència, de permetre el coneixe
ment prou complet del funcionament, propostes i sug
geriments plantejats pels diferents grups al llarg dels 
seus anys d’implantació. 

Això, conjuntament amb la realització de les precepti
ves avaluacions, la intermitjà i la ex-post, sobre l’apli
cació de la iniciativa a Catalunya, permeten assegurar 
que es disposa de suficient informació i experiència per 
a, conjuntament amb les noves disposicions i orienta
cions de la normativa comunitària, poder encarar o 
aplicar amb bon èxit la nova programació de Leader en 
el proper període 2007-2013. 

Barcelona, 22 febrer de 2007 

Joaquim Llena i Cortina 
Conseller d’Agricultura, Alimentació 
i Acció Rural 

1.25.15. 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el servei de ginecologia del 
centre d’atenció primària de Gandesa 
(Terra Alta) 
Tram. 314-01334/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01334/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el servei de ginecologia del centre d’atenció primària 
de Gandesa (Terra Alta) 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pallarès i Povill, Xavier; Sancho i Serena, 
Francesc 

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi
nent les següents consideracions: 

Des del 27 de juny de 2006 el dispensari de ginecolo
gia funciona amb tota regularitat. 

Anteriorment a la data esmentada, van deixar de pres
tar els seus serveis dos ginecòlegs, de manera consecu
tiva, per la qual cosa, el CAP de Gandesa va romandre 
sense dotació d’especialista sis dies aproximadament. 
Durant aquest període va ser el servei del CAP Baix 
Ebre (Tortosa) el que assumia l’atenció. 

Barcelona, 22 de febrer de 2007 

Marina Geli i Fàbrega 
Consellera de Salut 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la situació de l’Institut de 
Desenvolupament de les Comarques 
de l’Ebre 
Tram. 314-01335/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01335/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la situació de l’Institut de Desenvolupament de les 
Comarques de l’Ebre 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pallarès i Povill, Xavier; Sancho i Serena, 
Francesc 

1.25.15. 

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi
nent les següents consideracions: 

El Govern considera que l’Institut de Desenvolupament 
de les comarques de l’Ebre compleix una funció molt 
positiva com a àmbit de cooperació entre l’administra
ció de la Generalitat i els Ens locals de les Terres de 
l’Ebre. 

Es tracta d’un organisme que gestiona importants ser-
veis i que contribuirà a prefigurar la nova organització 
territorial de Catalunya en l’àmbit de les comarques de 
l’Ebre. 

Per tot això el Govern no ha considerat mai proposar
ne la dissolució, sinó que estima convenient el mante
niment de l’activitat d’aquest Institut. 

Barcelona, 1 de març de 2007 

Joaquim Nadal i Farreras 
Conseller de Política Territorial 
i Obres Públiques 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la intervenció dels grups 
d’atenció local i dels municipis en el 
Programa de desenvolupament rural 
de Catalunya 2007-2013 
Tram. 314-01336/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01336/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
intervenció dels grups d’atenció local i dels municipis en 
el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 
2007-2013 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pallarès i Povill, Xavier; Sancho i Serena, 
Francesc 

En resposta a la pregunta parlamentària amb núm. de tra
mitació 314-01336/08 formulada pels diputats I. Sr. 
Xavier Pallarès i Povill i I. Sr. Francesc Sancho i Serena 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió i d’acord 
amb allò que preveu l’article 144 del Reglament del Par
lament de Catalunya, em plau fer-vos avinent les següents 
consideracions: 

Els documents en que es treballa actualment per a la 
redacció del nou PDR 2007-2013, només preveuen 
l’exclusió d’ajuts als promotors de projectes per a la 
diversificació de les activitats agràries, mitjançant la 
metodologia Leader, en nuclis de mes de 10.000 habi
tants, sense que s’hagi plantejat, mai, ni en cap cas, ex
cloure inversions, en general en aquests municipis. 
Aquest de la població, es un dels criteris de ruralitat, 
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amplament acceptat, en l’àmbit de les estratègies de 
desenvolupament rural. 

No s’ha pogut trobar cap referència al concepte, ni en 
la normativa comunitària, estatal, o de la Generalitat, de 
manera que no podent identificar aquesta figura, no es 
pot respondre sobre quin es el paper que duran a terme. 

Finalment, i respecte al paper dels municipis i al dis
seny de l’estratègia de desenvolupament d’una determi
nada zona, val a dir que a l’eix 4 del Reglament 1698/ 
2005 del Consell de 20 de setembre de 2005, d’ajut al 
desenvolupament rural mitjançant el Feader, marc ge
neral regulador d’aquestes actuacions, al referir-se a 
Leader, estableix que es basarà en l’aplicació d’estra
tègies de desenvolupament local per a zones i territoris 
rurals subregionals clarament delimitats, amb parte
nariats locals entre els sectors públics i privats, amb un 
poder decisori sobre l’elaboració i aplicació d’una es
tratègia de desenvolupament local, implicant i mobilit
zant els agents i projectes dels diferents sectors de 
l’economia rural, i finalment, amb la aplicació de 
enfocs innovadors i la creació de xarxes de partenariats 
locals. 

Barcelona, 22 febrer de 2007 

Joaquim Llena i Cortina 
Conseller d’Agricultura, Alimentació 
i Acció Rural 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el servei de pediatria del 
centre d’atenció primària de Gandesa 
(Terra Alta) 
Tram. 314-01337/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01337/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el servei de pediatria del centre d’atenció primària de 
Gandesa (Terra Alta) 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pallarès i Povill, Xavier; Sancho i Serena, 
Francesc 

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi
nent les següents consideracions: 

El servei de pediatria del centre d’atenció primària de 
Gandesa no ha estat cap dia del 2006 tancat. Per altra 
banda, no hi ha previsió de canvis per el 2007 ja que les 
ràtios de pediatria a la Terra Alta no ho justifiquen. 

Barcelona, 20 de febrer de 2007 

Marina Geli i Fàbrega 
Consellera de Salut 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les obres de reg a la Ter
ra Alta 
Tram. 314-01338/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01338/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les obres de reg a la Terra Alta 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pallarès i Povill, Xavier; Sancho i Serena, 
Francesc 

En resposta a la pregunta parlamentària amb núm. de 
tramitació 314-01338/08 formulada pels diputats I. Sr. 
Xavier Pallarès i Povill i I. Sr. Francesc Sancho i Serena 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió i 
d’acord amb allò que preveu l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi
nent les següents consideracions: 

Les obres per a la transformació de la zona del reg ori
ental de la Terra Alta, es varen iniciar l’any 1999, afec
tant unes 9.000ha dels termes municipals de Batea, Bot, 
Caseres, Gandesa, La Fatarella, Pobla de Massaluca, 
Vilalba. 

Actualment, la situació dels treballs pendents, i les pre
visions de finalització, són les següents: 

1.25.15. 
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Obra Fase Finalització 

Xarxa distribució. Fase III. 2na. Etapa en execució febrer 2008 
Xarxa distribució. Fase IV en execució març 2009 
Xarxa distribució. Fase V i VI a iniciar en 2007 setembre 2010 

amb aquest calendari restaran finalitzades les obres 
previstes per a la transformació en regadiu d’aquesta 
zona. 

Cal assegurar, a mes, que s’ha plantejat la possibilitat 
d’una ampliació d’aquesta zona, fins a les 14.200 ha, 
per la qual cosa s’està en fase de redacció i consulta, 
d’un nou projecte que ha de servir com a base per a la 
concessió dels volums d’aigua addicionals, necessàri
es per a aquesta ampliació. Un cop es disposi de la con
cessió, i tenint en compte que les infraestructures bàsi
ques ja s’han constituït amb aquesta previsió, es podran 
iniciar els projectes i treballs que hauran de permetre, 
amb una nova programació, la transformació d’aques
ta nova zona d’ampliació del reg actualment en execu
ció. 

Barcelona, 28 febrer de 2007 

Joaquim Llena i Cortina 
Conseller d’Agricultura, Alimentació 
i Acció Rural 

acústiques i vibracions en edificacions properes, així 
com millorar el servei dels usuaris. 

Barcelona, 1 de març de 2007 

Joaquim Nadal i Farreras 
Conseller de Política Territorial 
i Obres Públiques 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els redactors del planeja
ment dels municipis de la Vall de Ribes 
Tram. 314-01346/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’estat de la via a la zona 
de l’estació de Campdevànol (Ripollès) 
Tram. 314-01341/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01341/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de la via a la zona de l’estació de Campdevànol 
(Ripollès) 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Casadesús i Barceló, Eudald 

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi
nent les següents consideracions: 

El Govern té constància que s’estan realitzant diferents 
operacions de millora en la línia R3 en el seu tram 
Ripoll-Puigcerdà-la Tour de Carol, entre les quals es 
destaca la renovació de via i tractament de plataforma. 
Amb aquestes operacions es preveu reduir les molèsties 

1.25.15. 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01346/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els redactors del planejament dels municipis de la Vall 
de Ribes 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Casadesús i Barceló, Eudald 

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 314-01346/08 
a 314-01352/08, amb les següents consideracions: 

En data 27 de gener de 2006 es va signar un conveni en
tre el departament de Política Territorial i Obres Públi
ques representat pel seu Conseller, el Consell Comarcal 
del Ripollès representat pel seu President i els Ajunta
ments de Campelles, Pardines, Planoles, Queralbs, Ribes 
de Freser i Toses representats tots ells pels seus respectius 
alcaldes. En l’esmentat conveni la Direcció General d’Ur
banisme, amb l’acord previ de tots els municipis afectats 
i en els termes del Decret legislatiu 1/2005 pel qual 
s’aprovà el text refós de la Llei d’urbanisme, es compro
metia a redactar el Pla d’ordenació urbanística pluri
municipal dels anteriors municipis. 

El punt cinquè d’aquest conveni establia que els Ajun
taments es comprometien a fer-se càrrec de l’informe 
ambiental necessari d’acord amb la legislació urbanís
tica. A tal efecte el 10 de juliol de 2006 es signa un se
gon conveni entre el conseller de Política Territorial i 
els mateixos ajuntaments amb la finalitat de distribuir 
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les tasques i l’import corresponents a la contractació de 
consultoria i assistència per la redacció del document 
d’informe ambiental que formarà part del Pla d’orde-
nació urbanística plurimunicipal de la Vall de Ribes. 

En relació amb aquest segon conveni es va convocar per 
part del departament de Política Territorial, un concurs 
obert per l’elaboració dels esmentats treballs amb un 
pressupost de licitació de 30.000 euros. Aquest concurs 
es va publicar en el DOGC núm. 4785 de data 21 de de
sembre de 2006 i en data 10 de gener de 2006 es varen 
obrir les proposicions econòmiques i tècniques. En 
aquesta oferta, dels 15 equips presentats i després de la 
seva valoració ja s’ha proposat una empresa guanyadora 
i resta només pendent la signatura de l’òrgan de contrac
tació en relació amb la resolució de l’adjudicació. 

Un cop resolt aquest expedient, l’equip ambientalista 
guanyador disposa d’un mes i mig per a l’elaboració 
dels estudis preliminars que han d’acompanyar neces
sàriament l’avanç de Pla del nou POUP, d’acord amb el 
que preveu l’article 115 del Reglament de la Llei d’ur
banisme (Decret 305/206 de 18 de juliol), que determi
na el procediment d’avaluació ambiental dels Plans 
urbanístics. Per tant es de preveure que en un termini 
màxim de 2 mesos els ajuntaments podran disposar del 
document d’Avanç de Pla per tal d’iniciar la seva trami
tació. 

Posteriorment i d’acord amb els mateixos terminis que 
resulten de la convocatòria de la resolució dels concurs 
i en un termini de 5 mesos, els ajuntaments podran dis
posar del document d’aprovació inicial i de l’informe 
de sostenibilitat ambiental. 

Restarà a partir d’aquí únicament pendent l’aprovació 
provisional, que s’haurà de fer un cop resoltes les al·le
gacions i incorporant les prescripcions dels informes 
dels organismes amb competències. Finalment restarà 
l’aprovació definitiva per part de la Comissió d’Urba
nisme de Girona. 

Barcelona, 1 de març de 2007 

Joaquim Nadal i Farreras 
Conseller de Política Territorial 
i Obres Públiques 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la redacció del planeja
ment de Ribes de Freser (Ripollès) 
Tram. 314-01349/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-01346/08. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la redacció del planeja
ment de Planoles (Ripollès) 
Tram. 314-01350/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-01346/08. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la redacció del planeja
ment de Queralbs (Ripollès) 
Tram. 314-01347/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-01346/08. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la redacció del planeja
ment de Campelles (Ripollès) 
Tram. 314-01348/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-01346/08. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la redacció del planeja
ment de Pardines (Ripollès) 
Tram. 314-01351/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-01346/08. 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la redacció del planeja
ment de Toses (Ripollès) 
Tram. 314-01352/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-01346/08. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la situació de la variant de 
les Planes d’Hostoles (Garrotxa) 
Tram. 314-01353/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01353/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la situació de la variant de les Planes d’Hostoles (Gar
rotxa) 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Casadesús i Barceló, Eudald 

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi
nent les següents consideracions: 

La variant de la carretera C-63 al seu pas per les Planes 
d’Hostoles va ser objecte d’una informació pública 
aprovada definitivament al novembre de l’any 2003 i 
estava pressupostada el 2004. 

Posteriorment, l’Ajuntament de les Planes d’Hostoles 
va fer unes peticions que afecten de forma important 
l’estudi aprovat i que en cas de ser incorporades al pro
jecte obligaran a la redacció d’un nou estudi informa
tiu i d’impacte ambiental, així com a un nou procés 
d’informació pública. En funció d’aquest nou procés 
s’haurà d’estudiar una possible programació de l’exe
cució de les obres. 

Barcelona, 1 de març de 2007 

Joaquim Nadal i Farreras 
Conseller de Política Territorial 
i Obres Públiques 

1.25.15. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la variant de la carretera 
C-31 al seu pas per Verges (Baix Em
pordà) 
Tram. 314-01372/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01372/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la variant de la carretera C-31 al seu pas per Verges 
(Baix Empordà) 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Dilmé i Vert, Xavier 

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi
nent les següents consideracions: 

Atesa la falta d’acord respecte a la proposta elaborada 
per aquest Departament i que va ser objecte d’una in
formació pública es va adoptar la decisió que aquesta 
variant quedés fora de l’àmbit de l’actuació aprovada 
durant aquest procés. 

Així, el tram aprovat fins ara és el que va des de la Ta
llada d’Empordà fins a Torroella de Fluvià que actual
ment està en fase de redacció del projecte constructiu. 

Pel que fa al tram corresponent al pas actual de les car
reteres C-252 i C-31 per Verges, a partir d’ara s’analit
zaran les possibles opcions. 

Barcelona, 1 de març de 2007 

Joaquim Nadal i Farreras 
Conseller de Política Territorial 
i Obres Públiques 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’opinió dels veïns en la 
variant de la carretera C-31 al seu pas 
per Verges (Baix Empordà) 
Tram. 314-01373/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01373/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’opinió dels veïns en la variant de la carretera C-31 al 
seu pas per Verges (Baix Empordà) 
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Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Dilmé i Vert, Xavier 

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi
nent les següents consideracions: 

El Govern tindrà en compte l’opinió dels veïns d’aquest 
municipi, així com les característiques funcionals que 
ha de tenir la carretera, el servei correcte a l’usuari de 
la via, els condicionants d’impacte mediambiental i 
territorial, la viabilitat tècnica de la solució escollida, la 
viabilitat econòmica de la inversió necessària, la taxa 
interna de rendiment de l’actuació i la resta de factors 
que s’han de considerar en una anàlisi multicriteri per 
tal de determinar el tipus d’actuació a desenvolupar. 

Barcelona, 1 de març de 2007 

Joaquim Nadal i Farreras 
Conseller de Política Territorial 
i Obres Públiques 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les obres de millora de la 
carretera C-31, entre Corçà i Figueres 
Tram. 314-01374/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01374/08 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el centre d’ensenyament de 
primària de Forallac (Baix Empordà) 
Tram. 314-01375/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01375/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el centre d’ensenyament de primària de Forallac (Baix 
Empordà) 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Dilmé i Vert, Xavier 

D’acord amb allò que estableix l’article 114 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

El Departament ha planificat la construcció d’un Centre 
d’Ensenyament Infantil i Primari (CEIP) de 7 unitats, 
ampliable a una línia i està fent les gestions oportunes per 
poder concretar amb l’Ajuntament de Forallac la dispo
sició d’un solar. 

Barcelona, 23 de febrer de 2007 

Ernest Maragall i Mira 
Conseller d’Educació 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les obres de millora de la carretera C-31, entre Corçà i 
Figueres 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Dilmé i Vert, Xavier 

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi
nent les següents consideracions: 

Actualment està en redacció el projecte constructiu del 
condicionament de la carretera C-31 entre la Tallada 
d’Empordà i Torroella de Fluvià. Es preveu la licitació 
de les obres quan l’esmentat projecte constructiu esti
gui enllestit, és a dir a finals de 2007 o a principis de 
l’any 2008. 

Pel que fa al darrer tram de l’itinerari de Corçà a Figue
res, que correspon a les variants de Verges i Parlavà, a 
partir d’ara s’analitzaran les opcions possibles atès que 
no hi ha hagut acord respecte a la solucions previstes 
inicialment. 

Barcelona, 1 de març de 2007 

Joaquim Nadal i Farreras 
Conseller de Política Territorial 
i Obres Públiques 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els habitatges afectats per 
les obres de supressió d’un pas a ni
vell a Masquefa (Anoia) 
Tram. 314-01390/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01390/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els habitatges afectats per les obres de supressió d’un 
pas a nivell a Masquefa (Anoia) 

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya 

Proponents: Montserrat i Culleré, M. Dolors 

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi
nent les següents consideracions: 
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1. Mesures adoptades: 

El dia 21 de desembre es va aturar l’execució del terraplè 
del nou vial de perllongament del carrer Virolai, després 
que veïns propers a l’obra presentessin queixes a l’Ajun
tament per l’aparició de fissures als seus edificis, entre els 
dies 11 i 20 de desembre (posteriorment a l’aturada de les 
obres s’han rebut tres instàncies més, i es té coneixement 
d’altres queixes de les quals no hi ha constància per es
crit). Durant aquest període, es van fer visites a alguns 
dels edificis per part de la constructora, la direcció d’obra 
i tècnics de l’Ajuntament (el mateix dia 21), en què es va 
constatar que les fissures aparegudes no eren alarmants. 
Per altra banda, en aquest període de temps, l’empresa 
constructora porta un corró vibratori de menys tonelatge 
que l’emprat fins llavors per substituir-lo, per a reduir les 
vibracions provocades. 

Posteriorment a l’aturada de l’obra, a partir del dia 02/ 
01/2007, es va engegar un peritatge als edificis del car
rer Concepció per part d’SGS, amb un recull exhaustiu 
de les patologies existents. La conclusió d’aquest peri
tatge és que moltes de les lesions dels edificis són prè
vies a l’obra (a causa d’esgotament per edat dels mate
rials o per altres fonts de vibració), si bé poden haver 
progressat per raó de l’execució del terraplè. N’hi ha 
d’altres que serien conseqüència de les vibracions dels 
treballs de compactació del terraplè del nou vial. En tot 
cas, no es tem per cap dels edificis analitzats, si bé re
comana actuacions concretes en una quinzena de fissu
res en cas de continuar el terraplè amb aplicació de vi
bració. 

A partir del dia 09/01/2007, Applus també inicia el re
coneixement dels edificis afectats. Les conclusions són 
similars en el sentit que no detecta cap edifici en què 
perilli l’estabilitat estructural. 

Paral·lelament, i recollint la recomanació dels dos peri
tatges en el sentit de fer un seguiment de les patologi
es observades, es col·loquen fissurímetres a les fractu
res més significatives. Des de llavors s’han fet dues 
lectures en què no s’han detectat moviments de més de 
l’ordre de 0,5 mm o com a molt 1 mm, que queda dins 
del propi error del mètode de lectura i no suposa mo
tiu de preocupació. 

En tercer lloc, per conèixer el nivell de vibracions pro
duïdes sobre els edificis, es fa un primer assaig en què 
es tornen a utilitzar els corrons vibratoris emprats a 
l’obra (20 i 16 T), a través d’Applus. Es fa una mesu
ra de nivell acústic que conclou que se superen els llin
dars de soroll contemplats a la normativa de la Genera
litat de protecció contra la contaminació acústica (16/ 
2002) amb els dos rodets. 

Posteriorment, es fa un nou assaig amb aquests dos 
rodets i un tercer de menors dimensions, a través del 
Laboratori de Vibracions del departament d’Enginye
ria Mecànica de la facultat d’Enginyeria Industrial de 
l’UPC. Es torna a constatar que els corrons de 16 i 20 
T provoquen un nivell de soroll per sobre de la norma 
a l’edifici més proper a l’obra. El tercer rodet, de 7,5 T 
dóna un nivell de soroll admissible segons la norma. 
Aquest estudi també fa una anàlisi de les vibracions 
detectades i ho compara amb els llindars establerts a 
diferents normes de referència (no n’hi ha cap d’apli
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cació a Catalunya) que fixen llindars de velocitats de 
vibració i freqüències per tal de no produir danys es
tructurals als edificis. Els valors llegits en tots els casos 
són inferiors a la més restrictiva d’aquestes normes 
(DIN 4150, ISO 4866, entre altres publicacions). Les 
conclusions recullen que no és d’esperar que aquest 
nivell de vibracions provoquin danys estructurals. 

Després d’un mes de l’aturada, es reprenen les obres 
sense aplicar vibracions, amb un procediment construc
tiu que fins ara no s’havia aplicat i del qual es fa un 
tram de prova que dóna resultats correctes a nivell de 
compactació assolida a les terres. 

2. Informació als veïns: 

En tot moment la direcció d’obra i GISA han informat 
a l’Ajuntament de la situació en què es troba l’obra 
(aturada de les obres, realització dels assaigs de vibra
cions, represa de l’obra amb les modificacions neces
sàries per no aplicar vibracions, etc.). Per altra banda, 
la direcció d’obra ha tingut nombroses converses amb 
els veïns, ja sigui en el decurs de les visites pericials, 
com en la col·locació dels fissurímetres o en els assaigs 
de vibracions. 

3. Mesures previstes: 

Com s’ha comentat, les obres estan prosseguint sense 
aplicació de vibracions en la construcció del nucli del 
terraplè. S’ha previst modificar la secció d’esplanada i 
capes de ferm per tal de poder-les construir també sense 
vibracions (substitució de les capes de tot ú i mescles 
bituminoses per paviment de formigó). Es preveu fer un 
tram de prova de la capa de sòl estabilitzat per assegu
rar que es poden assolir els valors de resistència espe
cificats a la normativa sense aplicar vibració, ja que no 
es coneixen antecedents en aquest sentit. 

En cas que s’hagués de reprendre l’execució d’algun 
element mitjançant vibració, es faria respectant en tot 
moment els llindars de la norma de protecció acústica, 
que s’ha revelat com a molt més restrictiva que les que 
delimiten les vibracions per afectació a les estructures. 
En aquest cas, es durien a terme les mesures preventi
ves recollides als peritatges, de cosit d’una quinzena de 
fissures. 

Al llarg de l’obra es faran periòdicament lectures dels 
fissurímetres instal·lats. 

En acabar l’obra es farà una nova inspecció a les pato
logies per detectar si hi ha hagut progressió de les ma
teixes. Fet això, es preveu reparar els edificis afectats en 
acabar l’obra. 

Barcelona, 1 de març de 2007 

Joaquim Nadal i Farreras 
Conseller de Política Territorial 
i Obres Públiques 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les gestions fetes davant el 
Ministeri de Foment i l’Administrador 
d’Infraestructures Ferroviàries amb re-
lació a la doble via fèrria entre Arenys 
de Mar i Blanes 
Tram. 314-01407/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01407/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les gestions fetes davant el Ministeri de Foment i l’Ad
ministrador d’Infraestructures Ferroviàries amb relació 
a la doble via fèrria entre Arenys de Mar i Blanes 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Ribera i Garijo, Elena 

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi
nent les següents consideracions: 

La duplicació del tram de via de ferrocarril entre 
Arenys de Mar i Blanes, competència de l’Administra
ció General de l’Estat, es recull en el Pla d’infrastruc
tures del transport de Catalunya i s’ha inclòs com a 
actuació a poder considerar en funció del Pla de Roda
lies, en el Protocol de col·laboració que van signar el 
proppassat 28 de setembre de 2006 el Ministeri de Fo
ment i el departament de Política Territorial i Obres 
Públiques per a l’execució d’actuacions en matèria fer
roviària a Catalunya. 

Barcelona, 1 de març de 2007 

Joaquim Nadal i Farreras 
Conseller de Política Territorial 
i Obres Públiques 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les accions per a augmen
tar la freqüència de pas dels autobu
sos entre els municipis de la Selva i 
les estacions de tren de la línia Barce
lona - Portbou 
Tram. 314-01408/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01408/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions per a augmentar la freqüència de pas dels 
autobusos entre els municipis de la Selva i les estacions 
de tren de la línia Barcelona - Portbou 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Ribera i Garijo, Elena 

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi
nent les següents consideracions: 

Des del Departament s’efectuarà una valoració detalla
da de la necessitat i de la viabilitat tècnica i financera 
de les demandes que es rebin per establir serveis de 
connexió amb les principals estacions ferroviàries de 
l’entorn a les poblacions de l’àrea descrita. 

Caldrà determinar per a cada població el nivell d’oferta 
existent, la seva suficiència i l’opció de modificar/adap
tar recorreguts o d’establir noves rutes per assegurar 
connexions amb el servei ferroviari. 

Barcelona, 1 de març de 2007 

Joaquim Nadal i Farreras 
Conseller de Política Territorial 
i Obres Públiques 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’emplaçament de l’escor
xador transfronterer a la Cerdanya 
Tram. 314-01410/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01410/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’emplaçament de l’escorxador transfronterer a la 
Cerdanya 

1.25.15. 
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Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Ribera i Garijo, Elena 

En resposta a la pregunta parlamentària amb núm. de 
tramitació 314-01410/08 formulada per la diputada I. 
Sra. Elena Ribera i Garijo del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió i d’acord amb allò que preveu 
l’article 144 del Reglament del Parlament de Catalunya, 
em plau fer-vos avinent les següents consideracions: 

Després de diferents reunions i estudis tècnics sembla 
que l’Escorxador Transfronterer de Cerdanya és viable. 
Segons la última reunió de la comissió de seguiment, 
en el Consell d’Alcaldes es va sol·licitar que tots els 
municipis interessats en la possible ubicació de l’escor
xador fessin les propostes i pel que es va dir només a la 
banda francesa han presentat propostes. En concret 
tres possibles ubicacions i una a la comuna d’Ur prop 
de Llívia i molt ben comunicada que segons van dir és 
la que tenia més possibilitats. 

Barcelona, 28 febrer de 2007 

Joaquim Llena i Cortina 
Conseller d’Agricultura, Alimentació 
i Acció Rural 

Caldes de Malavella. D’altra banda, està adjudicada la 
redacció dels projectes constructius dels trams de Tordera 
a Maçanet de la Selva i de Medinyà a Bàscara. 

Barcelona, 1 de març de 2007 

Joaquim Nadal i Farreras 
Conseller de Política Territorial 
i Obres Públiques 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les gestions fetes davant 
Renfe per a solucionar els retards dels 
trens a les comarques nord-orientals 
Tram. 314-01412/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01412/08 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió de finiment del 
desdoblament de la carretera N-II al 
pas per les comarques nord-orientals 
Tram. 314-01411/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01411/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió de finiment del desdoblament de la carretera 
N-II al pas per les comarques nord-orientals 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Ribera i Garijo, Elena 

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi
nent les següents consideracions: 

La carretera N-II, al seu pas per les comarques de 
Girona, és de titularitat de l’Administració de l’Estat i 
gestionada pel Ministeri de Foment. 

En tot cas, el desdoblament de l’N-II al seu pas per la 
demarcació de Girona, està inclòs dins del Protocol sig
nat entre aquest Departament i el Ministeri de Foment, 
l’octubre de 2005. 

Actualment estan en fase avançada d’execució, les obres 
del desdoblament dels trams Caldes de Malavella-Aero
port i Aeroport-Fornells de la Selva i es troben en fase 
d’inici les obres dels trams Maçanet de la Selva-Sils i Sils

1.25.15. 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les gestions fetes davant Renfe per a solucionar els re
tards dels trens a les comarques nord-orientals 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Ribera i Garijo, Elena 

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi
nent les següents consideracions: 

El retards esmentats són, en part, deguts a obres realit
zades en el tren d’alta velocitat a les rodalies de Barce
lona i que afecten el conjunt de la xarxa ferroviària que 
es comunica amb aquesta zona, una altra part important 
dels retards són originats per avaries causades pel dè
ficit de manteniment. Per tant, es preveu que un cop 
completades les obres, la qualitat i l’oferta del servei 
milloraran i resoldran parcialment els inconvenients 
que ara pateixen els usuaris. 

El Govern està impulsant, i en part ja s’ha orientat en 
un primer paquet de mesures, una inversió urgent de 
millora de les infraestructures ferroviàries. 

Barcelona, 1 de març de 2007 

Joaquim Nadal i Farreras 
Conseller de Política Territorial 
i Obres Públiques 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el calendari de finiment de 
les obres de desdoblament de la carre
tera C-66 al pas per les comarques del 
Gironès i el Baix Empordà 
Tram. 314-01414/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01414/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el calendari de finiment de les obres de desdoblament 
de la carretera C-66 al pas per les comarques del Giro
nès i el Baix Empordà 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Ribera i Garijo, Elena 

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi
nent les següents consideracions: 

El desdoblament de la carretera C-66 al seu pas per les 
comarques del Gironès i del Baix Empordà, consta de 
les actuacions següents: 

Tram de Palafrugell a Forallac. Aquest tram està en fase 
d’informació pública que es va iniciar el 25 de juliol de 
2006 i es va acabar el 30 de setembre de 2006. Actual
ment s’ha iniciat la fase d’estudi d’al·legacions. Un cop 
estigui aprovada la informació pública es podran pro
gramar les fases d’actuació que s’escaiguin. 

Tram de Forallac a la Bisbal d’Empordà i Corçà. Aquest 
tram està actualment en fase de redacció de l’estudi infor
matiu i de l’estudi d’impacte ambiental corresponent. Si 
s’arriba a un consens territorial sobre l’opció òptima a 
desenvolupar, la informació pública es podria iniciar 
abans de final d’any. 

Tram de Corçà a Medinyà. Aquest tram ha estat objecte 
d’una informació pública iniciada l’abril de l’any 2006. 
Aquesta informació pública està pendent de resolució. 
En tot cas, per tal d’agilitzar la programació de l’actu
ació, recentment s’ha adjudicat la redacció del projec
te constructiu corresponent. Un cop estigui aprovada la 
informació pública i es disposi del projecte constructiu 
necessari, es podrà programar l’execució de les obres. 

Barcelona, 1 de març de 2007 

Joaquim Nadal i Farreras 
Conseller de Política Territorial 
i Obres Públiques 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’augment de la seguretat 
de la variant de Sant Daniel de la carre
tera N-II, al Gironès 
Tram. 314-01415/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01415/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’augment de la seguretat de la variant de Sant Daniel 
de la carretera N-II, al Gironès 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Ribera i Garijo, Elena 

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi
nent les següents consideracions: 

La carretera N-II al seu tram corresponent a la variant 
de Girona, que passa per la zona de Sant Daniel, és de 
titularitat de l’Administració de l’Estat i és gestionada 
pel Ministeri de Foment. 

D’acord amb l’anterior, les possibles actuacions d’ex
plotació, conservació o millora de la seguretat viària de 
la carretera N-II a la variant de Girona li corresponen 
al citat ministeri. 

Amb independència de l’anterior, es coordinaran amb el 
departament d’Interior, Relacions Institucionals i Partici
pació les actuacions necessàries, pel que fa al compliment 
de la normativa de la circulació en aquesta via. 

Barcelona, 1 març de 2007 

Joaquim Nadal i Farreras 
Conseller de Política Territorial 
i Obres Públiques 

1.25.15. 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les gestions fetes davant 
Renfe per a adaptar les estacions i el 
material mòbil de la xarxa ferroviària a 
les persones amb mobilitat reduïda 
Tram. 314-01417/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01417/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
gestions fetes davant Renfe per a adaptar les estacions i 
el material mòbil de la xarxa ferroviària a les persones 
amb mobilitat reduïda 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Camp i Batalla, Ramon; Morell i Comas, 
Joan; Maimí i Pou, Benet 

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi
nent les següents consideracions: 

Com és sabut, és voluntat del Govern impulsar i facili
tar la mobilitat del col·lectiu de persones amb mobilitat 
reduïda, cosa que ha fet que hagi portat a terme un pla 
molt ambiciós d’adaptació de les xarxes de transport de 
la seva competència. Compartim l’interès perquè la 
xarxa de rodalies també, de manera progressiva, 
s’adapti a persones de mobilitat reduïda i per això ja 
hem traslladat aquesta qüestió a l’equip redactor del Pla 
de Rodalies del Ministeri de Foment –actualment en 
elaboració– perquè sigui tinguda en compte entre les 
actuacions a desenvolupar i en farem el seguiment que 
correspongui. 

Barcelona, 1 de març de 2007 

Joaquim Nadal i Farreras 
Conseller de Política Territorial 
i Obres Públiques 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el posicionament del De
partament de Política Territorial i Obres 
Públiques pel que fa a la construcció de 
la depuradora de l’alt Maresme 
Tram. 314-01419/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01419/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el posicionament del Departament de Política Territo
rial i Obres Públiques pel que fa a la construcció de la 
depuradora de l’alt Maresme 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Camp i Batalla, Ramon; Morell i Comas, 
Joan; Maimí i Pou, Benet 

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi
nent les següents consideracions: 

El Departament de Política Territorial i Obres Públi
ques considera aquest equipament urgent i considera 
desitjable el consens entre els ajuntaments usuaris per 
tal d’assolir el millor emplaçament possible. 

Barcelona, 1 de març de 2007 

Joaquim Nadal i Farreras 
Conseller de Política Territorial 
i Obres Públiques 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el grau de compliment 
dels objectius i les actuacions del pri
mer pla general de la formació profes
sional 
Tram. 314-01434/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01434/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el grau de compliment dels objectius i les actuacions 
del primer pla general de la formació professional 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Fortuny i Torroella, M. Rosa 
1.25.15. 
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D’acord amb allò que estableix l’article 114 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

Una vegada acabat el termini d’aplicació del Pla Gene
ral de Formació Professional a Catalunya 2003/2006, 
s’ha procedit a desenvolupar l’avaluació final del ma
teix per tal de valorar l’acompliment dels objectius i de 
les actuacions de l’esmentat Pla. 

Les conclusions d’aquesta avaluació seran presentades 
al Consell Català de Formació Professional per a la 
seva consideració en la propera sessió plenària d’en
guany. 

Barcelona, 23 de febrer de 2007 

Ernest Maragall i Mira 
Conseller d’Educació 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre de programes de 
garantia social que s’han dut a terme 
els tres darrers cursos 
Tram. 314-01436/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01436/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de programes de garantia social que s’han 
dut a terme els tres darrers cursos 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Fortuny i Torroella, M. Rosa 

D’acord amb allò que estableix l’article 114 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

En annexos, adjunts, us trameto llistats relatius al nom
bre de programes de Garantia Social que s’han desen
volupat a Catalunya durant els darrers tres cursos, amb 
informació segregada per comarques, municipis, tipo-
logia de centres, especialitats i nombre de participants 
per sexes. Així mateix, us trameto Estudi de valoració 
dels resultats dels joves en acabar els programes de 
Garantia Social, referit al període 2001-2004. 

Annex 1, Programes Garantia Social 2003-2004, 2004
2005 i 2005-2006 i distribució d’oferta. 

Annex 2, Programes Garantia Social 2003-2004, 2004
2005 i 2005-2006 autoritzats a altres entitats i institu
cions per ST, àmbits professionals, i resultats. 

Annex 3, Pla de Transició al Treball 2003-2004, 2004
2005 i 2005-2006, oferta per ST, programes, grups, 
places ocupades, sexe dels inscrits, per àmbits profes
sionals i resultats. 

Annex 4, Formació professionalitzadora 2003-2004, 
2004-2005 i 2005-2006, per ST i municipi, especiali
tat i alumnes inscrits. 

Annex 5, Programa Casa d’Oficis des de l’any 2003 per 
TxF, CO05 i CO06, oferta per ST, per especialitat, IES 
participants i places ofertades i alumnes que finalitzen. 

Annex 6, Oferta per ST, comarca i municipi del TxF 04, 
del CO05 i del CO06. 

Barcelona, 23 de febrer de 2007 

Ernest Maragall i Mira 
Conseller d’Educació 

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 resultats d’inserció pro
fessional o educativa dels programes 
de garantia social 
Tram. 314-01437/08 

Resposta del Govern 
Reg. 5527 i 5883 / Admissió a tràmit: Mesa del 
Parlament, 06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01437/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els resultats d’inserció professional o educativa dels 
programes de garantia social 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Fortuny i Torroella, M. Rosa 

D’acord amb allò que estableix l’article 114 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

A aquesta pregunta ja se li ha donat resposta en la con
testa a la pregunta 314-01436/08. 

Barcelona, 23 de febrer de 2007 

Ernest Maragall i Mira 
Conseller d’Educació 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el desdoblament de la car
retera C-53 entre Tàrrega i Balaguer 
Tram. 314-01444/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01444/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el desdoblament de la carretera C-53 entre Tàrrega i 
Balaguer 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Miranda i Torres, Anna 

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi
nent les següents consideracions: 

El desdoblament de la carretera C-53 no es considera 
necessari ni des del punt de vista de la funcionalitat ni 
des del punt de vista del trànsit existent. 

El trànsit de la carretera C-53 al PK 142,4, al terme de 
Vallfogona de Balaguer va ser de 7.715 vehicles/dia l’any 
2005, mentre que al PK 116,1 al terme de Vilagrassa va 
ser de 6.769 vehicles/dia. En aquest sentit la normativa 
del Pla de carreteres preveu un trànsit mínim de 15.000 
vehicles/dia per procedir a desdoblar una carretera. Per 
tant, el trànsit real que hi circula és de l’ordre de la mei
tat del que es considera necessari per estudiar el desdobla
ment. 

Amb independència de l’anterior el que s’ha previst és 
la programació de les variants de les poblacions que 
actualment travessa la C-53, junt amb les altres actua
cions de condicionament que siguin necessàries per al 
correcte funcionament de la via. 

Barcelona, 1 de març de 2007 

Joaquim Nadal i Farreras 
Conseller de Política Territorial 
i Obres Públiques 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la denegació de l’autorit
zació d’una planta solar a Miralcamp 
(Pla d’Urgell) 
Tram. 314-01448/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01448/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la denegació de l’autorització d’una planta solar a 
Miralcamp (Pla d’Urgell) 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi
nent les següents consideracions: 

La comissió territorial d’urbanisme de Lleida, va apro
var el passat 15 de febrer, la instal·lació d’una planta 
solar fotovoltaica al municipi de Miralcamp. 

Barcelona, 1 de març de 2007 

Joaquim Nadal i Farreras 
Conseller de Política Territorial 
i Obres Públiques 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’opinió del conseller de 
Política Territorial i Obres Públiques 
respecte a la construcció d’una presa 
al congost de Mont-rebei 
Tram. 314-01449/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01449/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’opinió del conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques respecte a la construcció d’una presa al con
gost de Mont-rebei 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

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 314-01449/08 
i 314-01450/08, amb les següents consideracions: 

1.25.15. 
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No. El conseller va dir que qualsevol pronunciament 
per part del seu Departament i, eventualment, del Go
vern estava condicionat per un estudi comparatiu entre 
l’impacte de la nova presa en el medi ambient i l’im
pacte en el mateix medi de la cua de la presa avui exis
tent i pràcticament reblerta. 

Barcelona, 1 de març de 2007 

Joaquim Nadal i Farreras 
Conseller de Política Territorial 
i Obres Públiques 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la construcció d’una pre
sa al congost de Mont-rebei 
Tram. 314-01450/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-01449/08. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’aparcament del centre 
penitenciari de Tàrrega (Urgell) 
Tram. 314-01469/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01469/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aparcament del centre penitenciari de Tàrrega (Urgell) 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

D’acord amb el que disposen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
les consideracions següents: 

Per tal de resoldre els problemes de la zona d’influèn
cia del canal Segarra-Garrigues, en relació al pàrquing 
del nou Centre Penitenciari de Tàrrega, en el Text Re
fós del Pla Especial Urbanístic per a la nova construc
ció del Centre Penitenciari (JNP-05539) «Els Plans» a 
Tàrrega - Lleida, aprovat mitjançant Resolució de 5 de 
desembre de 2006 (DOGC núm. 4786 de 22.12.2006) 
es va modificar l’article 9 de les Normes Reguladores, 
que actualment disposa el següent: 

«El projecte d’urbanització que desenvolupi el Pla Es
pecial haurà d’evitar que les instal·lacions de l’aparca
ment coincideixin amb la projecció vertical del canal.» 

En aquest sentit, es van modificar els plànols de tal 
manera que la zona de l’aparcament queda fora de la 
projecció vertical del Canal i dels 3 metres de domini 
públic a banda i banda del mateix, per tal què no coin
cideixin. 

Així mateix, del projecte constructiu del Canal es dedu
eix que, a la zona de possible solapament entre la tra
ça del Canal i el pàrquing de la presó, el canal es 
construirà, i per tant passarà, soterrat en aquesta zona, 
a una profunditat de l’ordre de 60 m, sota rasant del 
terreny, cosa que permet preveure que en cap cas en el 
futur ha de generar-se cap problemàtica entre el canal 
i el pàrquing del centre penitenciari. 

Barcelona, 1 de març de 2007 

Montserrat Tura i Camafreita 
Consellera de Justícia 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’accés a l’autovia A-2 amb 
relació al centre penitenciari de Tàrrega 
(Urgell) 
Tram. 314-01471/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01471/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’accés a l’autovia A-2 amb relació al centre penitenci
ari de Tàrrega (Urgell) 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

D’acord amb el que disposen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
les consideracions següents: 

Els accessos al futur CP Els Plans, que s’ubicarà al terme 
municipal de Tàrrega, tal i com s’explicita en el Pla Es
pecial Urbanístic aprovat mitjançant Resolució de 5 de 
desembre de 2006 (DOGC núm. 4786 de 22.12.2006), 
seran objecte d’un pla especial d’infraestructures que 
s’està redactant actualment. 

En aquest sentit, l’Ajuntament de Tàrrega conjuntament 
amb la Unitat de Carreteres de Lleida del Ministerio de 
Fomento, estan cercant la solució als accessos des del 
centre penitenciari a l’autovia A-2, tant en direcció a 
Lleida com a Barcelona, així com els accessos des de 
l’A-2 al centre penitenciari. 

Barcelona, 1 de març de 2007 

Montserrat Tura i Camafreita 
Consellera de Justícia 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els títols i els descomptes 
per a la línia del tren d’alta velocitat 
Tram. 314-01473/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01473/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els títols i els descomptes per a la línia del tren d’alta 
velocitat 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi
nent que donem resposta conjunta a les iniciatives 314
01473/08, 314-01475/08 i 314-01477/08, amb les 
següents consideracions: 

El Govern considera que quan s’implantin els serveis 
regionals d’altes prestacions, amb la finalització de la 
xarxa d’alta velocitat l’any 2009, aquest servei haurà de 
disposar de descomptes i abonaments en funció del ti-
pus d’usuaris. 

En tot cas, serà competència de l’empresa explotadora 
de la línia, un cop establert el contracte d’explotació per 
l’administració titular del servei, establir les caracterís
tiques d’aquests títols. 

Barcelona, 1 de març de 2007 

Joaquim Nadal i Farreras 
Conseller de Política Territorial 
i Obres Públiques 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els ajuts als usuaris de la 
línia del tren d’alta velocitat 
Tram. 314-01475/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-01473/08. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les gestions per a aconse
guir abonaments per als usuaris del 
tren d’alta velocitat 
Tram. 314-01477/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-01473/08. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les inversions en mesures 
de seguretat a la línia del tren d’alta 
velocitat entre l’estació de Lleida i el 
canviador d’ample de Roda de Barà 
Tram. 314-01479/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01479/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les inversions en mesures de seguretat a la línia del tren 
d’alta velocitat entre l’estació de Lleida i el canviador 
d’ample de Roda de Barà 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

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 314-01479/08 
i 314-01481/08, amb les següents consideracions: 

El govern té coneixement de les mesures complementa
ries de control, protecció i vigilància de les infraes
tructures i les instal·lacions tècniques vinculades a l’ex
plotació i gestió del trànsit de la línia d’alta velocitat 
Madrid - Barcelona - frontera francesa, entre l’estació 
de Lleida i el canviador d’ample de Roda de Barà, 
aquestes mesures tenen l’objectiu de garantir la protec
ció de les instal·lacions i la seguretat del trànsit ferro
viari, promovent actuacions que complementen els sis
temes ja existents. 

Entre altres mesures destaquen la instal·lació de 
càmeres de vídeovigilància, sistemes anti-intrusió, con
trol d’accessos i tancaments en les boques dels 7 túnels, 
en tots els trams en viaducte, en 5 edificis tècnics, a les 
38 passeres superiors i al canviador d’ample de Roda 
de Barà i a l’estació de Camp de Tarragona, així com a 
les subestacions, casetes i altres instal·lacions vincula-
des amb l’explotació i la gestió del trànsit del tram 
Roda-Lleida. 

1.25.15. 
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L’interior dels túnels disposen de càmeres de vigilàn
cia, enllumenat fix i d’emergència, passadissos d’eva
cuació, detectors, sistemes de comunicació i altres mit
jans que agilitzen el control i la ràpida resolució en 
casos d’incidència, complementaris als dispositius ja 
existents. 

Aquestes actuacions complementàries s’emmarquen en 
l’àmbit de la participació d’Adif, en la redacció de les 
noves especificacions tècniques d’interoperatibilitat 
(ETI) de Protecció Civil en túnels ferroviaris i en els 
estrictes paràmetres de control i seguretat recolzats des 
del Ministeri de Foment i d’Adif per reforçar les mesu
res de seguretat de la infraestructura. 

Barcelona, 1 de març de 2007 

Joaquim Nadal i Farreras 
Conseller de Política Territorial 
i Obres Públiques 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el coneixement de la in
versió en mesures de seguretat a la lí
nia del tren d’alta velocitat entre l’esta
ció de Lleida i el canviador d’ample de 
Roda de Barà 
Tram. 314-01481/08 

Resposta del Govern 

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-01479/08. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la participació en el dis
seny de les mesures de seguretat a la 
línia del tren d’alta velocitat entre l’es
tació de Lleida i el canviador d’ample 
de Roda de Barà 
Tram. 314-01480/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01480/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la participació en el disseny de les mesures de segure
tat a la línia del tren d’alta velocitat entre l’estació de 
Lleida i el canviador d’ample de Roda de Barà 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi
nent les següents consideracions: 

ADIF ha estat el responsable del disseny de les mesures 
de control, protecció i vigilància de les infraestructures i 
les instal·lacions tècniques vinculades a l’explotació i 
gestió del trànsit de la línia d’alta velocitat Madrid-Bar
celona-frontera francesa. El Govern està al corrent del 
contingut del projecte, de característiques molt tècniques 
de disseny d’elements purament ferroviaris i el conside
ra ajustat a les funcions que ha de tenir. 

Barcelona, 1 de març de 2007 

Joaquim Nadal i Farreras 
Conseller de Política Territorial 
i Obres Públiques 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’oferiment del local de 
l’Incasol del carrer dels Àngels, de 
Barcelona, a entitats o associacions 
altres que el Partit dels Socialistes de 
Catalunya 
Tram. 314-01507/08 

Resposta del Govern 

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01507/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’oferiment del local de l’Incasol del carrer dels Àngels, 
de Barcelona, a entitats o associacions altres que el 
Partit dels Socialistes de Catalunya 

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya 

Proponents: Sirera i Bellés, Daniel 

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi
nent les següents consideracions: 

L’Institut Català del Sòl sempre ha atès les sol·licituds 
d’adjudicació de locals comercials formulades per di
ferents entitats sense ànim de lucre amb finalitats de 
caràcter social, cultural o associatiu a petició de les 
mateixes i en la mesura i en el moment en què aques
tes sol·licituds s’han anat formulant, sense que en 
aquest cas, com en la resta es convoqués una oferta 
pública específica d’adjudicació adreçada a aquestes 
entitats. 

1.25.15. 
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D’altra banda, adjuntem la relació dels locals comercials 
que l’Institut Català del Sòl té disponibles a data d’avui. 

Barcelona, 1 de març de 2007 

Joaquim Nadal i Farreras 
Conseller de Política Territorial 
i Obres Públiques 

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 acords entre la Santa 
Seu i l’Estat espanyol pel que fa a la 
normativa reguladora dels centres de 
culte 
Tram. 314-01510/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01510/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els acords entre la Santa Seu i l’Estat espanyol pel que 
fa a la normativa reguladora dels centres de culte 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Renom i Vallbona, M. Glòria 

Em plau donar resposta a la pregunta escrita de referèn
cia amb la informació facilitada per la Direcció Gene
ral d’Afers Religiosos. 

Barcelona, 26 de febrer de 2007 

Josep-Lluís Carod-Rovira 
Vicepresident 

ANNEX 

Per a l’elaboració d’una llei de centres de culte, els 
acords existents entre la Santa Seu i l’Estat Espanyol, 
com tota la legalitat vigent, seran tinguts en compte, i 
en cap cas no es vulnerarà allò que estigui establert en 
aquests acords i que afecti l’establiment de locals de 
culte propis de l’Església Catòlica. 

Barcelona, 21 de febrer de 2007 

Montserrat Coll i Calaf 
Directora general 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els criteris que es pren
dran com a base per a elaborar el Pro
jecte de llei de regulació de centres de 
culte 
Tram. 314-01511/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01511/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els criteris que es prendran com a base per a elaborar el 
Projecte de llei de regulació de centres de culte 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Renom i Vallbona, M. Glòria 

Em plau donar resposta a la pregunta escrita de referèn
cia amb la informació facilitada per la Direcció Gene
ral d’Afers Religiosos. 

Barcelona, 26 de febrer de 2007 

Josep-Lluís Carod-Rovira 
Vicepresident 

ANNEX 

Els criteris que es prendran com a base per a elaborar 
el Projecte de llei de regulació de centres de culte, se
ran els següents: 

– Garantir el dret de llibertat religiosa i de culte. 

– Suport als municipis. 

– Unificació de criteris sobre els permisos i les llicèn
cies per a l’obertura d’aquests centres a Catalunya. 

– Establir les condicions de seguretat i d’higiene dels 
locals. 

Barcelona, 21 de febrer de 2007 

Montserrat Coll i Calaf 
Directora general 

1.25.15. 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el desplegament de l’Esta
tut en l’àmbit de la regulació de les 
matèries relatives al fet religiós 
Tram. 314-01512/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01512/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el desplegament de l’Estatut en l’àmbit de la regulació 
de les matèries relatives al fet religiós 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Renom i Vallbona, M. Glòria 

Em plau donar resposta a la pregunta escrita de referèn
cia amb la informació facilitada per la Direcció Gene
ral d’Afers Religiosos. 

Barcelona, 26 de febrer de 2007 

Josep-Lluís Carod-Rovira 
Vicepresident 

ANNEX 

El capteniment del Govern pel que fa al desenvolupament 
de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en l’àmbit de la 
regulació de les matèries relatives al fet religiós, ha estat 
el d’encarregar un estudi a l’Institut d’Estudis Autonò
mics sobre les possibilitats d’aquest desenvolupament, i 
l’establiment de contactes entre la directora general 
d’Afers Religiosos i la directora general de Asuntos Re
ligiosos del Ministeri de Justícia. 

Barcelona, 21 de febrer de 2007 

Montserrat Coll i Calaf 
Directora general 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la construcció d’una gran 
mesquita a Barcelona 
Tram. 314-01513/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01513/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la construcció d’una gran mesquita a Barcelona 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Renom i Vallbona, M. Glòria 

Em plau donar resposta a la pregunta escrita de referèn
cia amb la informació facilitada per la Direcció Gene
ral d’Afers Religiosos. 

Barcelona, 26 de febrer de 2007 

Josep-Lluís Carod-Rovira 
Vicepresident 

ANNEX 

Pel que fa a la construcció d’una gran mesquita a Bar
celona, el Govern no ha dut a terme cap mena d’inici
ativa, ja que la competència dels permisos és municipal. 

La política en matèria religiosa de la Generalitat es basa 
en el principi de laïcitat, això vol dir que el Govern no 
s’immisceix en les qüestions internes dels diferents 
grups religiosos. 

La Direcció General d’Afers Religiosos no s’ha oposat 
mai a la construcció d’una gran mesquita a Barcelona 
o a qualsevol altre lloc de Catalunya. Al contrari, afir
ma que és lògic que els musulmans la vulguin, en tant 
que podria ser un referent per als musulmans d’arreu de 
Catalunya i un lloc de reunió per a les grans festivitats. 

La iniciativa de la construcció d’una gran mesquita ha 
de ser dels musulmans catalans. No ha de ser l’Admi
nistració qui impulsi la construcció ni d’aquest ni de 
cap altre centre religiós. 

Una gran mesquita ha de ser finançada pels musulmans 
catalans. El Govern no ha de finançar la construcció de 
llocs de culte. Tampoc no es considera desitjable que 
sigui finançada amb fons estrangers, per no condicio
nar la llibertat dels musulmans catalans. 

Barcelona, 21 de febrer de 2007 

Montserrat Coll i Calaf 
Directora general 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’impuls des de la laïcitat 
d’un espai públic que es fonamenti en 
els valors de la tolerància activa i del 
respecte democràtic a totes les opci
ons religioses 
Tram. 314-01514/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01514/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’impuls des de la laïcitat d’un espai públic que es fo
namenti en els valors de la tolerància activa i del res
pecte democràtic a totes les opcions religioses 

1.25.15. 
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Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Renom i Vallbona, M. Glòria 

Em plau donar resposta a la pregunta escrita de referèn
cia amb la informació facilitada per la Direcció Gene
ral d’Afers Religiosos. 

Barcelona, 26 de febrer de 2007 

Josep-Lluís Carod-Rovira
 
Vicepresident
 

ANNEX 

El Govern pensa impulsar, des de la laïcitat, la cons
trucció d’un espai públic fonamentat en els valors de la 
tolerància activa i del respecte democràtic per a totes i 
cadascuna de les opcions religioses, de la manera se
güent: 

– Entenent la laïcitat com la separació entre Govern i 
confessions religioses, separació que crea l’espai neces
sari perquè siguin reconeguts els drets de llibertat reli
giosa, de pensament i de consciència. 

– Mitjançant l’establiment de convenis de col·laboració 
amb les federacions d’entitats religioses corresponents 
a les diverses confessions. 

– Donant suport a les activitats de relació entre les en
titats religioses i la resta de la societat catalana que es
tiguin orientades a aquella finalitat. 

– Oferint guies per al respecte a la diversitat de creen
ces en els àmbits funerari, educatiu i municipal. 

– Impulsant una llei de centres de culte. 

Barcelona, 21 de febrer de 2007 

Montserrat Coll i Calaf
 
Directora general
 

Em plau donar resposta a la pregunta escrita de refe
rència amb la informació facilitada per la Direcció Ge
neral d’Afers Religiosos. 

Barcelona, 26 de febrer de 2007 

Josep-Lluís Carod-Rovira 
Vicepresident 

ANNEX 

El Govern té previst signar convenis de col·laboració 
amb les federacions d’entitats representatives de les 
diverses confessions religioses: El Consell Islàmic de 
Catalunya, el Consell Evangèlic de Catalunya, l’Asso
ciació Àgape (Esglésies de Filadèlfia), les Comunitats 
Baha’ís, les Comunitats Jueves de Catalunya i les Co
munitats Ortodoxes. 

Barcelona, 21 de febrer de 2007 

Montserrat Coll i Calaf 
Directora general 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les convocatòries per a 
accedir a subvencions destinades a 
fomentar la relació entre les entitats 
religioses i la societat catalana i sobre 
els criteris pels quals s’atorguen 
Tram. 314-01517/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01517/08 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els convenis de col·la
boració que preveu fer amb les federa
cions d’entitats religioses 
Tram. 314-01515/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01515/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els convenis de col·laboració que preveu fer amb les 
federacions d’entitats religioses 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Renom i Vallbona, M. Glòria 
1.25.15. 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les convocatòries per a accedir a subvencions destina-
des a fomentar la relació entre les entitats religioses i la 
societat catalana i sobre els criteris pels quals s’ator
guen 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Renom i Vallbona, M. Glòria 

Em plau donar resposta a la pregunta escrita de referèn
cia amb la informació facilitada per la Direcció Gene
ral d’Afers Religiosos. 

Barcelona, 26 de febrer de 2007 

Josep-Lluís Carod-Rovira 
Vicepresident 

ANNEX 

Els criteris segons els quals es convoquen i s’atorguen 
les subvencions destinades a fomentar la relació entre 
les entitats i les confessions religioses i la societat ca
talana que són els que se segueixen en el capteniment 
del Govern per a aquestes subvencions, són els se
güents: 
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– Els compresos en l’Ordre PRE/72/2006, de 24 de 
febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores dels 
ajuts a activitats destinades a fomentar la relació entre 
entitats i confessions religioses i la societat catalana, 
realitzades a Catalunya i en català. (DOGC núm. 4587, 
de 7/03/2006) 

– Els compresos en la normativa general de subvencions. 

Barcelona, 21 de febrer de 2007 

Montserrat Coll i Calaf 
Directora general 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les subvencions atorgades 
per a ampliar estudis superiors fora de 
Catalunya relacionats amb les religions 
i la laïcitat 
Tram. 314-01518/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01518/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les subvencions atorgades per a ampliar estudis superi
ors fora de Catalunya relacionats amb les religions i la 
laïcitat 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Renom i Vallbona, M. Glòria 

Em plau donar resposta conjunta a les preguntes escri
tes, amb NT.: 314-01518/08 i 314-01520/08, amb la 
informació facilitada per la Direcció General d’Afers 
Religiosos. 

Barcelona, 26 de febrer de 2007 

Josep-Lluís Carod-Rovira 
Vicepresident 

ANNEX 

El capteniment del Govern pel que fa a les subvencions 
per a l’ampliació d’estudis segueix els criteris establerts 
en les bases de la convocatòria: Ordre PRE/77/2006, de 
24 de febrer, d’aprovació de les bases reguladores per a 
la concessió d’ajuts per a l’ampliació d’estudis superiors 
relacionats amb les religions i la laïcitat fora de 
Catalunya, a Europa. (DOGC núm. 4589, de 9/03/2006). 

La tipologia dels estudis superiors relacionats amb les 
religions i la laïcitat, fora de Catalunya, a Europa, pot 
variar dins dels conceptes següents: 

a) Estudis de teologia 

b) Estudis sobre les teologies feministes 

c) Estudis auxiliars als estudis de teologia 

d) Estudis de ciències de les religions 

e) Estudis sobre experiències de diàleg interreligiós 

f) Estudis sobre la funció de la religió com a factor de 
cohesió social o d’identitat col·lectiva 

g) Estudis sobre la gestió política dels drets de llibertat 
religiosa i dels drets de llibertat de consciència des de 
la laïcitat. 

La temporalitat: els estudis pels quals es demana l’ajut 
han de finalitzar dins l’any natural de la resolució de 
convocatòria, ja siguin de durada anual o bé per a un 
període concret o parcial que acabi dins l’any de la 
convocatòria, la qual cosa especifica cada entitat en 
demanar l’ajut. 

Llista d’entitats subvencionades: 

ANY 2004 

Nombre d’entitats subvencionades: 6 

Persones que han realitzat els estudis: 11 

Arquebisbat de Barcelona 

Curs Ampliació d’estudis superiors. Roma. 
Curs Ampliació d’estudis superiors. Roma. 
Curs Ampliació d’estudis superiors. Roma. 

Abadia de Montserrat 

Curs Ampliació d’estudis superiors. Roma. 
Curs Ampliació d’estudis superiors. Roma. 

Monestir de Sant Benet de Montserrat 

Estudis de Teologia Bíblica a Roma. 

Bisbat de Solsona 

Estudis d’Islamologia a Roma. 

AEGUAE 

Curs Ampliació d’estudis superiors de Teologia. Sagunt. 
Curs Ampliació d’estudis superiors Teologia. Sagunt. 

Bisbat de Girona 

Ampliació estudis Dret Canònic. Navarra. 
Doctorat en Teologia. Roma. 

ANY 2005 

Nombre d’entitats subvencionades: 8 

Persones que han realitzat els estudis: 13 

Monestir de Sant Benet de Montserrat 

Estudis de Teologia Bíblica a Roma. 

Bisbat de Solsona 

Estudis d’Islamologia a Roma.
 
Curs d’Actualització sacerdotal a Roma.
 
Curs d’Actualització sacerdotal a Roma.
 

Bisbat d’Urgell 

Estudis de Teologia. Roma. 

1.25.15. 
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Bisbat de Girona 

Doctorat en Filosofia. Salamanca. 

Bisbat de Terrassa 

Curs Ampliació d’estudis superiors. Roma. 
Curs Ampliació d’estudis superiors. Roma. 
Curs Ampliació d’estudis superiors. Roma. 

AEGUAE 

1r. Curs de Teologia. Sagunt. 

Abadia de Montserrat 

Estudis de Teologia. Roma.
 
Estudis de Teologia. Roma.
 

Companyia de Jesús 

Doctorat en estudis Islàmics. París. 

ANY 2006 

Nombre d’entitats subvencionades: 11 

Persones que han realitzat els estudis: 16 

Monestir de Sant Benet de Montserrat 

3r Curs Llicenciatura de Teologia. (Roma). 

Institut de Teologia Ortodoxa. Sant. Gregori Palamàs 

Estudis Superiors de Teologia 2006 (París). 

Diòcesi de Solsona 

1r. Curs 2005-2006 Llicenciatura en Teologia. (Roma). 

AEGUAE 

2n. Curs de Teologia. Curs 2005-2006. Sagunt (València). 

Companyia de Jesús-Província Tarraconense 

Estudis de Doctorat en Estudis Islàmics (París). 

Consell Evangèlic de Catalunya 

Estudis de Teologia 2006 (Bilbao). 

Fundació Joan Maragall 

Curs d’introducció al moviment ecumènic i inter
religiós (Roma)
 
Curs de formació ecumènica (Chianciano Terme).
 
Seminari Universitari de Teologia (Assís).
 
Curs d’introducció al moviment ecumènic i inter
religiós (Roma).
 

Bisbat de Terrassa 

Doctorats en Teologia a Roma: Doctorat en Història de
 
l’Església.
 
Doctorat en Teologia Espiritual.
 
Doctorat en Teologia Dogmàtica.
 
Els tres doctorats es fan a Roma.
 

1.25.15. 

Bisbat de Girona 

Doctorat en Teologia (Salamanca). 

Arquebisbat de Tarragona 

1r. Curs d’Estudis Superiors de Música Sacra (Roma). 
1r. Curs d’Estudis de Teologia Espiritual (Roma). 

Bisbat d’Urgell 

Estudis de Teologia (Roma). 

Barcelona, 21 de febrer de 2007 

Montserrat Coll i Calaf 
Directora general 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els criteris que s’han pres 
com a base i els col·lectius que s’han 
consultat per a elaborar diverses guies 
relacionades amb la pluralitat de cre
ences 
Tram. 314-01519/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01519/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els criteris que s’han pres com a base i els col·lectius 
que s’han consultat per a elaborar diverses guies rela
cionades amb la pluralitat de creences 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Renom i Vallbona, M. Glòria 

Em plau donar resposta a la pregunta escrita de referèn
cia amb la informació facilitada per la Direcció Gene
ral d’Afers Religiosos. 

Barcelona, 26 de febrer de 2007 

Josep-Lluís Carod-Rovira 
Vicepresident 

ANNEX 

Els criteris generals per a l’elaboració de totes les gui
es de la Direcció General d’Afers Religiosos, són els 
següents: 

1. Respecte dels drets de llibertat religiosa, de pensa
ment i de consciència. 

2. Respecte a la pluralitat religiosa. 

3. Respecte a les lleis democràtiques comunes del nos
tre país, que marquen els límits dels drets de llibertat 
religiosa, de pensament i de consciència. 

4. Respecte dels acords subscrits per l’Estat i per la 
Generalitat amb les diverses confessions religioses. 
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5. Laïcitat o separació entre el Govern i les confessions 
religioses i altres opcions de pensament. 

Els col·lectius que ja han estat consultats o als quals es 
pensa consultar, són tots els afectats directament per les 
guies: totes les confessions religioses i la Lliga per la 
Laïcitat per a totes les guies i, respectivament per a cada 
guia corresponent, tanatoris, associacions i federacions 
de municipis, i escoles. 

En relació a la guia de la pluralitat religiosa i cultural 
adreçada a les escoles, s’ha encarregat un estudi al 
Grup de Recerca ISOR (Investigacions en Sociologia 
de la Religió) de la Universitat Autònoma de Barcelona 
anomenat «El pluralisme religiós en la societat catala
na i la seva translació a l’entorn educatiu». La data del 
lliurament de la recerca és el juliol de 2007. 

La guia per al respecte a la diversitat de creences en 
l’àmbit funerari, anirà dirigida als tanatoris; la guia re
lativa als cementiris i als locals de culte, anirà dirigida 
als municipis; la guia de la pluralitat religiosa i cultu
ral a l’escola, anirà dirigida als centres d’educació obli
gatòria. 

Barcelona, 21 de febrer de 2007 

Montserrat Coll i Calaf 
Directora general 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les entitats religioses i les 
associacions que han rebut ajuts de la 
Direcció General d’Afers Religiosos 
els anys 2005 i 2006 i sobre els criteris 
per a concedir-los 
Tram. 314-01520/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-01518/08. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la participació en la gestió 
del Registre d’Entitats Religioses de 
l’Estat espanyol 
Tram. 314-01521/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01521/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la participació en la gestió del Registre d’Entitats Re
ligioses de l’Estat espanyol 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Renom i Vallbona, M. Glòria 

Em plau donar resposta a la pregunta escrita de referèn
cia amb la informació facilitada per la Direcció Gene
ral d’Afers Religiosos. 

Barcelona, 26 de febrer de 2007 

Josep-Lluís Carod-Rovira 
Vicepresident 

ANNEX 

L’article 161 de l’Estatut estableix que correspon a la 
Generalitat participar en la gestió del Registre estatal 
d’entitats religioses «en els termes que determinin les 
lleis». 

El Govern ha demanat un informe jurídic sobre les 
possibilitats de desenvolupament d’aquest punt. Alho
ra, la Direcció general d’Afers Religiosos, s’ha posat en 
contacte amb la Dirección general de Asuntos Religio
sos, que també ha demanat un informe jurídic. 

Quan disposem d’aquest informe, estudiarem les pos
sibilitats d’actuació. 

Barcelona, 21 de febrer de 2007 

Montserrat Coll i Calaf 
Directora general 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els contactes amb l’Esglé
sia catòlica amb relació a l’elaboració 
d’una normativa reguladora dels cen
tres de culte 
Tram. 314-01523/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01523/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els contactes amb l’Església catòlica amb relació a 
l’elaboració d’una normativa reguladora dels centres de 
culte 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Renom i Vallbona, M. Glòria 

Em plau donar resposta a la pregunta escrita de referèn
cia amb la informació facilitada per la Direcció Gene
ral d’Afers Religiosos. 

Barcelona, 26 de febrer de 2007 

Josep-Lluís Carod-Rovira 
Vicepresident 

1.25.15. 
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ANNEX 

En les diverses entrevistes oficials mantingudes entre el 
Govern i les màximes autoritats de l’Església Catòlica, 
aquestes han estat informades de la intenció del Govern 
d’elaborar una llei de centres de culte. 

Un cop elaborat un esborrany provisional d’aquest pro
jecte de llei, es consultarà l’Església Catòlica i totes les 
confessions religioses afectades i es buscarà el consens. 

Barcelona, 21 de febrer de 2007 

Montserrat Coll i Calaf
 
Directora general
 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les entitats religioses a les 
quals s’ha denegat la sol·licitud d’ajut 
o subvenció durant el 2006 
Tram. 314-01525/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’aplicació dels acords en
tre l’Estat espanyol i la Santa Seu pel 
que fa a l’ensenyament de la religió ca
tòlica 
Tram. 314-01524/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01524/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aplicació dels acords entre l’Estat espanyol i la Santa 
Seu pel que fa a l’ensenyament de la religió catòlica 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Renom i Vallbona, M. Glòria 

D’acord amb allò que estableix l’article 114 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

Quant a l’aplicació dels acords entre l’Estat espanyol i 
la Santa Seu sobre l’ensenyament de la religió catòlica, 
la posició del Govern és complir la Llei i els acords 
internacionals. 

Barcelona, 23 de febrer de 2007 

Ernest Maragall i Mira 
Conseller d’Educació 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01525/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les entitats religioses a les quals s’ha denegat la sol·li
citud d’ajut o subvenció durant el 2006 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Renom i Vallbona, M. Glòria 

Em plau donar resposta a la pregunta escrita de referèn
cia amb la informació facilitada per la Direcció Gene
ral d’Afers Religiosos. 

Barcelona, 26 de febrer de 2007 

Josep-Lluís Carod-Rovira 
Vicepresident 

ANNEX 

Les entitats religioses i culturals a les quals s’ha dene
gat la sol·licitud d’algun ajut o subvenció durant el 2006 
són les següents: 

Fundació Torre del Palau 

Museu Diocesà de Barcelona 

Fundació Internacional Olof Palme 

UNESCOCAT - Centre UNESCO de Catalunya 

FACEPA 

Associació per a l’estudi de les tradicions religioses 

BCN PACKAGERS 

Caritas Diocesana de Barcelona 

Associació taller BDN 

Alianza Evangèlica Española 

Fundació Ramon Trias Fargas 

Associació de la Cultura Islàmica Attauba 

Associació Wafae 

Associació ADIB 

EXAUDI NOS - Músiques de l’Esperit 

Obra Missionera Ekumene 

Associació Cultural AL-KAUZAR 

Associació Amics Biblioteca Mystica et Philos 

Grup Interreligiós del Moviment Ecumènic de Sabadell 
1.25.15. 
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Fundació Cultural Fatima 

Fundació CERQUEM 

Comunidad Islámica de Calaf-Mezquita Errahma 

La raó de les denegacions ha estat en tots els casos la 
falta d’adequació a les bases de la convocatòria corres
ponent, en aplicació dels criteris establerts a l’Ordre 
PRE/72/2006, de 24 de febrer, per la qual s’aproven les 
bases reguladores dels ajuts a activitats destinades a 
fomentar la relació entre entitats i confessions religio
ses i la societat catalana, realitzades a Catalunya i en 
català. (DOGC núm. 4587, de 7/03/2006) i a la norma
tiva general de subvencions. 

A més d’aquestes, tres entitats no han estat admeses per 
haver presentat la sol·licitud fora de termini: 

Centro Islámico del Bien de los Immigrantes de Pala
frugell 

Associació Cultural Àrab del Vendrell 

Centre Cultural de Treballadors Immigrants Magrebins 

Barcelona, 21 de febrer de 2007 

Montserrat Coll i Calaf 
Directora general 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la Clínica de Vic 
Tram. 314-01527/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01527/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la Clínica de Vic 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Espadaler i Parcerisas, Ramon; Homs i 
Molist, Francesc 

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi
nent les següents consideracions: 

El capteniment del Govern pel que fa a la Clínica de 
Vic és la de mantenir la seva continuïtat com a equipa
ment sanitari dedicat a l’atenció privada, tot garantint 
l’estabilitat laboral dels 150 treballadors del centre. 

Barcelona, 20 de febrer de 2007 

Marina Geli i Fàbrega 
Consellera de Salut 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el contingut de l’acord 
amb Acesa sobre els teletacs 
Tram. 314-01534/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01534/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el contingut de l’acord amb Acesa sobre els teletacs 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Rull i Andreu, Josep 

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi
nent les següents consideracions: 

Els criteris i definició del sistema de descompte apro
vat pel Govern de la Generalitat es troba detallat de 
forma clara per a l’accés d’Alella (C-32) i per a l’accés 
de Mollet del Vallès (C-33), en el Decret 650/2006, de 
27 de desembre i en el Decret 653/2006, de 27 de de
sembre (DOGC núm. 4790 - 2.1.2007). 

En ambdós sistemes de descomptes es manté el siste
ma telemàtic com a sistema de pagament i/o acreditació 
per poder gaudir d’aquest descompte, establint-se la 
modalitat de pagament el sistema teletac (OBE intero
perable Via T). 

Aquest teletacs no són propietat ni els distribueix 
ACESA, sinó que ho fan les entitats bancàries o caixes 
d’estalvis autoritzades i situats en els municipis acollits 
al sistema de descompte. Aquest teletac es pot obtenir 
en dipòsit o per compra, amb preus que oscil·len entre 
0 i 50 euros. 

Barcelona, 1 de març de 2007 

Joaquim Nadal i Farreras 
Conseller de Política Territorial 
i Obres Públiques 

1.25.15. 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el motiu pel qual Acesa 
deixarà de facilitar teletacs gratuïts 
Tram. 314-01535/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01535/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el motiu pel qual Acesa deixarà de facilitar teletacs gra
tuïts 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Rull i Andreu, Josep 

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi
nent les següents consideracions: 

Fins ara en el descompte de l’accés de Mollet era ne
cessari l’ús d’un teletac propi d’ACESA, ja que es trac
tava d’un teletac exclusiu per aquest accés. Amb el nou 
sistema de descompte es preveu com a modalitat de 
pagament, el sistema teletac (OBE interoperable Via T) 
distribuït per entitats bancàries o caixes d’estalvis au
toritzades i situades en els municipis acollits al sistema 
de descompte. 

Els teletacs d’ACESA s’obtenien mitjançant un dipòsit 
de 35 euros que ara es reintegrà als usuaris. Amb aquest 
reintegrament podran fer front al dipòsit o compra del 
nou teletac a l’entitat bancària que estigui autoritzada. 
El cost oscil·la entre 0 i 50 euros. 

Amb aquest nou teletac, també d’implantació en el nou 
descompte de l’accés d’Alella, de la C-32, es compta 
amb un sistema d’interoperable com a sistema de paga
ment en altres autopistes a Catalunya i a la resta de 
l’Estat (i en un futur a la resta d’Europa coincidint amb 
el desenvolupament del programa «Galileo»). Amb 
aquesta mesura s’impulsa la implantació de millores de 
sistema de pagament de teletac tal com s’estableix i es 
prioritza des de la Unió Europea (Directiva 2004/52/CE 
del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 
2004, relativa a l’interoperabilitat dels sistemes de 
telepeatge). 

Barcelona, 1 de març de 2007 

Joaquim Nadal i Farreras 
Conseller de Política Territorial 
i Obres Públiques 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la reobertura de la xarxa de 
ferrocarril entre Reus i Roda de Barà 
Tram. 314-01594/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01594/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la reobertura de la xarxa de ferrocarril entre Reus i 
Roda de Barà 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pellicer i Punyed, Carles; Nadal i Malé, 
Joan Miquel 

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi
nent les següents consideracions: 

El Pla d’infraestructures del transport de Catalunya 
(PITC) proposa rehabilitar la línia ferroviària Roda de 
Barà-Reus. Aquesta actuació, que és competència de 
l’Administració General de l’Estat, s’ha previst de dur
la a terme durant la primera fase del Pla, és a dir, en el 
període 2006-2012. 

Barcelona, 1 de març de 2007 

Joaquim Nadal i Farreras 
Conseller de Política Territorial 
i Obres Públiques 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la reducció del servei 
d’atenció als usuaris de les estacions 
de ferrocarril de Renfe 
Tram. 314-01597/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01597/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la reducció del servei d’atenció als usuaris de les esta
cions de ferrocarril de Renfe 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pellicer i Punyed, Carles; Nadal i Malé, 
Joan Miquel 

1.25.15. 
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D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi
nent les següents consideracions: 

El responsable de la decisió de reduir l’atenció perso
nal per a la venda de bitllets i d’informació al viatger és 
Renfe, empresa que realitza l’explotació del servei a 
l’estació de Reus. 

Les empreses que realitzen transport de viatgers, cada 
vegada més, opten per introduir processos d’automatit
zació en algunes de les seves operacions a fi de mante
nir, sinó millorar, la funció bàsica de donar servei als 
viatgers, tot minimitzant el seus costos d’explotació. 

El Govern considera que aquestes polítiques, sempre 
que no afectin la qualitat del servei, no tenen perquè ser 
perjudicials. En tot cas, s’ha de valorar de manera pun
tual i concreta, cas a cas, per assegurar-ne la seva ido
neïtat, i instar a l’explotador a resoldre les possibles 
mancances que puguin existir. 

Barcelona, 1 de març de 2007 

Joaquim Nadal i Farreras 
Conseller de Política Territorial 
i Obres Públiques 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’estat de tramitació del 
projecte de millora del tram Altafulla -
Salomó de la carretera T-202, sobre 
l’inici de les obres i sobre l’afectació 
del projecte al traspàs a la Diputació 
de Tarragona del tram d’aquesta carre
tera entre Altafulla i la Riera de Gaià 
Tram. 314-01598/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01598/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de tramitació del projecte de millora del tram 
Altafulla - Salomó de la carretera T-202, sobre l’inici de 
les obres i sobre l’afectació del projecte al traspàs a la 
Diputació de Tarragona del tram d’aquesta carretera 
entre Altafulla i la Riera de Gaià 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Sala i Roca, Carles 

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi
nent les següents consideracions: 

L’estudi informatiu del condicionament de la carrete
ra T-202 en el tram que va del PK 1+170 al 12+040 va 
ser objecte d’una informació pública que es preveu 
que s’aprovi definitivament durant el primer trimestre 
de 2007. 

També a finals de l’any passat es va iniciar la redacció 
del projecte constructiu corresponent i es preveu que 
estigui enllestit a principis de l’any vinent, de manera 
que les obres es licitaran durant el primer semestre de 
l’any 2008. 

El traspàs a la Diputació de Tarragona del tram de la 
carretera T-202 situat entre Tarragona (Hortes del Molí) 
i la Riera de Gaià, s’ha fet degut a la funcionalitat que 
desenvolupa el tram esmentat com a carretera de la 
Xarxa local. En aquest sentit, encara que la gestió del 
darrer tram de la T-202 passi a ser de la Diputació de 
Tarragona, l’àmbit de l’actuació prevista no es variarà. 

Barcelona, 1 de març de 2007 

Joaquim Nadal i Farreras 
Conseller de Política Territorial 
i Obres Públiques 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les actuacions que duu a 
terme per senyalitzar la localització de 
l’estació del TAV del Camp de Tarra
gona a la xarxa de carreteres 
Tram. 314-01599/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01599/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions que duu a terme per senyalitzar la loca
lització de l’estació del TAV del Camp de Tarragona a 
la xarxa de carreteres 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Sala i Roca, Carles 

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi
nent les següents consideracions: 

L’accés viari a l’estació del TGV del Camp de Tarragona 
s’ha de fer bàsicament mitjançant la carretera N-240 que 
és de titularitat i gestió de l’Administració de l’Estat. Així 
doncs, la senyalització d’aquesta via resta fora de l’àm
bit d’actuació de la Generalitat. 

Respecte a la resta de vies possibles per accedir a l’N
240 des de diferents indrets del Camp de Tarragona, 
mitjançant itineraris que són gestionats per la Genera
litat, fins i tot per les carreteres que recentment han estat 
traspassades a la Generalitat per la Diputació de Tarra
gona, els serveis tècnics de la Direcció General de Car
reteres del departament de Política Territorial i Obres 
Públiques estan fent una anàlisi de la senyalització es
caient d’acord amb els criteris vigents en aquesta ma
tèria. 

D’acord amb l’anterior es determinarà la senyalització 
addicional que cal implantar i es procedirà a la seva 
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implementació dins el territori amb la màxima prio
rització possible. 

Respecte a les actuacions que corresponen al Ministe
ri de Foment, el departament de Política Territorial ha 
plantejat en diverses ocasions la demanda que l’ADIF 
i el ministeri procedeixin a la senyalització urgent 
d’aquesta estació. 

Barcelona, 1 de març de 2007 

Joaquim Nadal i Farreras 
Conseller de Política Territorial 
i Obres Públiques 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el coneixement que té el 
conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques de les al·legacions de l’Ajun
tament de Girona a l’estudi informatiu 
del Projecte de traçat del tren d’alta 
velocitat a Girona 
Tram. 314-01600/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01600/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el coneixement que té el conseller de Política Territo
rial i Obres Públiques de les al·legacions de l’Ajunta
ment de Girona a l’estudi informatiu del Projecte de 
traçat del tren d’alta velocitat a Girona 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Puigdemont i Casamajó, Carles 

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi
nent les següents consideracions: 

El Govern té coneixement de les al·legacions presenta-
des per l’Ajuntament de Girona a l’estudi informatiu 
del projecte de traçat del tren d’alta velocitat, i va com
partir el criteri d’analitzar el perllongament del túnel 
del tren convencional al sector del Pont Major. És per 
aquest motiu, que va sol·licitar al Ministeri de Foment 
que s’estudiés aquesta possibilitat per esclarir-ne la 
seva viabilitat. Amb posterioritat, el Govern ha tingut 
coneixement de l’informe tècnic. 

Barcelona, 1 de març de 2007 

Joaquim Nadal i Farreras 
Conseller de Política Territorial 
i Obres Públiques 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el fet que el Ministeri de 
Foment hagi denegat les al·legacions 
presentades per l’Ajuntament de Girona 
a l’estudi informatiu del Projecte de tra
çat del tren d’alta velocitat a Girona 
Tram. 314-01601/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01601/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el fet que el Ministeri de Foment hagi denegat les al·le
gacions presentades per l’Ajuntament de Girona a l’es
tudi informatiu del Projecte de traçat del tren d’alta 
velocitat a Girona 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Puigdemont i Casamajó, Carles 

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi
nent les següents consideracions: 

El Govern comparteix el contingut de l’al·legació de 
l’Ajuntament de Girona. Amb posterioritat ha tingut 
coneixement de l’informe tècnic i considera que exis
teixen motius tècnics de caràcter geotècnic que dificul
ten perllongar el túnel del tren convencional al sector 
del Pont Major. 

Barcelona, 1 de març de 2007 

Joaquim Nadal i Farreras 
Conseller de Política Territorial 
i Obres Públiques 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el fet que el control de les 
obres del tren d’alta velocitat i el del 
tren convencional els facin les matei
xes empreses adjudicatàries del pro
jecte 
Tram. 314-01602/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01602/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el fet que el control de les obres del tren d’alta veloci
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tat i el del tren convencional els facin les mateixes em
preses adjudicatàries del projecte 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Puigdemont i Casamajó; Carles 

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi
nent les següents consideracions: 

Caldrà aclarir què s’entén per control. 

Sí que és adient que el control i la direcció d’obres els 
faci l’empresa que ha redactat el projecte. Hi ha però 
controls de seguiment, qualitat i seguretat que els han 
de fer altres empreses. 

Barcelona, 1 de març de 2007 

Joaquim Nadal i Farreras 
Conseller de Política Territorial 
i Obres Públiques 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la recomanació d’auditar 
l’estat de cada edifici afectat pel pas 
del tren abans de l’inici de les obres 
del tren d’alta velocitat i del convencio
nal a Girona 
Tram. 314-01603/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01603/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la recomanació d’auditar l’estat de cada edifici afectat 
pel pas del tren abans de l’inici de les obres del tren 
d’alta velocitat i del convencional a Girona 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la construcció d’un enllaç 
i un camí entre les pedreres i els car
rils d’entrada a l’autopista C-16 a Sant 
Vicenç de Castellet (Bages) 
Tram. 314-01604/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01604/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la construcció d’un enllaç i un camí entre les pedreres 
i els carrils d’entrada a l’autopista C-16 a Sant Vicenç 
de Castellet (Bages) 

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya 

Proponents: Montserrat i Culleré, M. Dolors 

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi
nent les següents consideracions: 

El departament de Política Territorial i Obres Públiques 
ha mantingut diferents reunions amb els representants 
de l’ajuntament de Sant Vicenç de Castellet i dels veïns 
afectats, per poder analitzar la problemàtica existent, 
així com les diferents solucions. 

En aquest moment es troba molt avançada la redacció 
del corresponent projecte constructiu la qual cosa ha de 
permetre, una vegada determinat el traçat més viable, 
procedir a la seva licitació al llarg de l’any 2007 per 
poder ser posat en servei l’any 2008. 

Barcelona, 1 de març de 2007 

Joaquim Nadal i Farreras 
Conseller de Política Territorial 
i Obres Públiques 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Puigdemont i Casamajó, Carles 

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi
nent les següents consideracions: 

El Govern ja ha recomanat a ADIF que faci una audi
toria de l’estat de tots els edificis potencialment afectats 
pel pas del tren a la ciutat de Girona, com ha fet i pre
veu fer a d’altres zones urbanes. ADIF ho ha conside
rat favorablement i es preveu que realitzi l’estudi cor
responent, prèviament a l’inici d’execució de les obres. 

Barcelona, 1 de març de 2007 

Joaquim Nadal i Farreras 
Conseller de Política Territorial 
i Obres Públiques 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els convenis en vigor des
tinats a la cooperació i el desenvolupa
ment de tercers països 
Tram. 314-01609/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01609/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els convenis en vigor destinats a la cooperació i el des
envolupament de tercers països 
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Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Ruiz i Isern, Meritxell 

Em plau donar resposta conjunta a les preguntes escri
tes amb Número de Tramitació: 314-01609/08 i 314
01610/08, amb la informació facilitada per l’Agència 
Catalana de Cooperació al Desenvolupament. 

Barcelona, 26 de febrer de 2007 

Josep-Lluís Carod-Rovira
 
Vicepresident
 

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 convenis signats amb 
les corporacions locals destinats a la 
cooperació i el desenvolupament de 
tercers països 
Tram. 314-01610/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-01609/08. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la construcció d’un institut 
d’educació secundària a Vacarisses 
(Vallès Occidental) 
Tram. 314-01630/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01630/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la construcció d’un institut d’educació secundària a 
Vacarisses (Vallès Occidental) 

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya 

Proponents: Mejías Sánchez, Carina 

D’acord amb allò que estableix l’article 114 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

El Departament ha planificat la construcció d’un Institut 
d’Ensenyament Secundari (IES) al municipi de 
Vacarisses (Vallès Occidental), i es preveu que prope

1.25.15. 

rament l’Ajuntament i la Generalitat iniciaran converses 
de cara a la disposició d’un solar on ubicar l’esmentat 
IES. 

Barcelona, 23 de febrer de 2007 

Ernest Maragall i Mira 
Conseller d’Educació 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el tractament de la diversi
tat religiosa en els mitjans de comuni
cació públics 
Tram. 314-01634/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01634/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el tractament de la diversitat religiosa en els mitjans de 
comunicació públics 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Renom i Vallbona, M. Glòria 

Em plau donar resposta a la pregunta escrita de referèn
cia amb la informació facilitada per la Direcció Gene
ral d’Afers Religiosos. 

Barcelona, 26 de febrer de 2007 

Josep-Lluís Carod-Rovira 
Vicepresident 

ANNEX 

El Govern ha demanat a la Corporació Catalana de 
Ràdio i Televisió el respecte a totes les creences religi
oses i, alhora, la normalització de la presència del fet 
religiós plural en els mitjans. 

D’altra banda, el Govern remetrà sistemàticament al 
Consell Audiovisual de Catalunya qualsevol queixa que 
es produeixi per part de grups religiosos que, per les 
seves creences, hagin vist ferida la seva sensibilitat amb 
motiu de qualsevol programa o comentari emès pels 
mitjans. 

Barcelona, 21 de febrer de 2007 

Montserrat Coll i Calaf 
Directora general 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els interns a les presons 
en data 31 de desembre de 2006 
Tram. 314-01783/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01783/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els interns a les presons en data 31 de desembre de 
2006 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: de Gispert i Català, Núria 

El nombre d’interns a les presons catalanes en data 31 
de desembre de 2006 va ser de 8.970. 

Nombre Percentatge 

Penats
Preventius 
Homes
Dones
Estrangers

 7.048 
1.922

 8.362 
608 

3.361 

78,60% 
21,40% 
93,20% 
6,80% 

37,50% 

La informació sol·licitada es pot consultar a la web del 
Departament de Justícia: www.gencat.cat/justicia/ 
(Reinserció i Serveis Penitenciaris-Serveis Penitencia
ris- Butlletí d’estadística semestral-Butlletí semestral 
d’informació estadística bàsica-Desembre 2006. 

Barcelona, 23 de febrer de 2007 

Montserrat Tura i Camafreita 
Consellera de Justícia 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el retorn del cèntim sani
tari als pagesos 
Tram. 314-01815/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01815/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el retorn del cèntim sanitari als pagesos 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pelegrí i Aixut, Josep Maria 

En resposta a la pregunta parlamentària amb núm. de 
tramitació 314-01815/08 formulada pel diputat I. Sr. 
Josep Maria Pelegrí i Aixut del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió i d’acord amb allò que preveu 
l’article 144 del Reglament del Parlament de Catalunya, 
em plau fer-vos avinent les següents consideracions: 

Aquest és un tema que avui està en preparació. En el 
moment en que s’hagin clos els treballs de concreció de 
la proposta aquesta es farà pública amb tots els seus 
detalls. 

Barcelona, 28 febrer de 2007 

Joaquim Llena i Cortina 
Conseller d’Agricultura, Alimentació 
i Acció Rural 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el desplegament legislatiu 
del retorn del cèntim sanitari als page
sos 
Tram. 314-01816/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01816/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el desplegament legislatiu del retorn del cèntim sanitari 
als pagesos 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pelegrí i Aixut, Josep Maria 

En resposta a la pregunta parlamentària amb núm. de 
tramitació 314-01816/08 formulada pel diputat I. Sr. 
Josep Maria Pelegrí i Aixut del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió i d’acord amb allò que preveu 
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l’article 144 del Reglament del Parlament de Catalunya, 
em plau fer-vos avinent les següents consideracions: 

Aquest és un tema que avui està en preparació. En el 
moment en que s’hagin clos els treballs de concreció de 
la proposta aquesta es farà pública amb tots els seus 
detalls. 

Barcelona, 22 febrer de 2007 

Joaquim Llena i Cortina 
Conseller d’Agricultura, Alimentació 
i Acció Rural 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el procediment normatiu 
del retorn del cèntim sanitari als page
sos 
Tram. 314-01817/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01817/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el procediment normatiu del retorn del cèntim sanitari 
als pagesos 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pelegrí i Aixut, Josep Maria 

En resposta a la pregunta parlamentària amb núm. de 
tramitació 314-01817/08 formulada pel diputat I. Sr. 
Josep Maria Pelegrí i Aixut del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió i d’acord amb allò que preveu 
l’article 144 del Reglament del Parlament de Catalunya, 
em plau fer-vos avinent les següents consideracions: 

Aquest és un tema que avui està en preparació. En el 
moment en que s’hagin clos els treballs de concreció de 
la proposta aquesta es farà pública amb tots els seus 
detalls. 

Barcelona, 22 febrer de 2007 

Joaquim Llena i Cortina 
Conseller d’Agricultura, Alimentació 
i Acció Rural 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’avaluació de la quantia i 
el procediment del retorn del cèntim 
sanitari als pagesos 
Tram. 314-01818/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01818/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’avaluació de la quantia i el procediment del retorn del 
cèntim sanitari als pagesos 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pelegrí i Aixut, Josep Maria 

En resposta a la pregunta parlamentària amb núm. de 
tramitació 314-01818/08 formulada pel diputat I. Sr. 
Josep Maria Pelegrí i Aixut del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió i d’acord amb allò que preveu 
l’article 144 del Reglament del Parlament de Catalunya, 
em plau fer-vos avinent les següents consideracions: 

Aquest és un tema que avui està en preparació. En el 
moment en que s’hagin clos els treballs de concreció de 
la proposta aquesta es farà pública amb tots els seus 
detalls. 

Barcelona, 22 febrer de 2007 

Joaquim Llena i Cortina 
Conseller d’Agricultura, Alimentació 
i Acció Rural 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’aplicació del retorn del 
cèntim sanitari a sectors altres que la 
pagesia 
Tram. 314-01819/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01819/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aplicació del retorn del cèntim sanitari a sectors altres 
que la pagesia 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pelegrí i Aixut, Josep Maria 

En resposta a la pregunta parlamentària amb núm. de 
tramitació 314-01819/08 formulada pel diputat I. Sr. 
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Josep Maria Pelegrí i Aixut del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió i d’acord amb allò que preveu 
l’article 144 del Reglament del Parlament de Catalunya, 
em plau fer-vos avinent les següents consideracions: 

El motiu per a donar suport a un Fons de Pensions com
plementari per a l’agricultor és precisament per la seva 
posició de desavantatge amb altres règims de la Segu
retat Social. 

Està previst que els règims s’acabin equiparant, però 
mentrestant es pretén complementar les pensions més 
desafavorides durant aquest període. 

Barcelona, 22 febrer de 2007 

Joaquim Llena i Cortina 
Conseller d’Agricultura, Alimentació 
i Acció Rural 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’escola de Pontons (Alt 
Penedès) 
Tram. 314-01910/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01910/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’escola de Pontons (Alt Penedès) 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Raventós i Pujadó, Joan 

D’acord amb allò que estableix l’article 114 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

En referència amb la construcció d’una escola al muni
cipi de Pontons (Alt Penedès), hi ha planificada la nova 
construcció de quatre unitats de primària i s’està a l’es
pera de rebre de l’Ajuntament de Pontons tota la docu
mentació jurídica i administrativa referida al solar. Tan
mateix, la previsió contempla la posada en marxa de 
l’escola el proper curs 2007-2008 mitjançant mòduls 
provisionals. 

Barcelona, 27 de febrer de 2007 

Ernest Maragall i Mira 
Conseller d’Educació 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’escola de Sant Quintí de 
Mediona (Alt Penedès) 
Tram. 314-01912/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01912/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’escola de Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès) 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Raventós i Pujadó, Joan 

D’acord amb allò que estableix l’article 114 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

En referència amb la construcció d’una escola al muni
cipi de Sant Quintí de Mediona, hi ha planificada la 
substitució de dues línies de primària del CEIP Antoni 
Grau Minguell, el calendari de construcció i posada en 
funcionament del qual no es pot concretar fins a dispo
sar de tots els elements necessaris per a la seva tempo
rització. Un cop aquesta estigui concretada, es preveu 
una execució ràpida per tractar-se d’una obra industri
alitzada. 

Barcelona, 27 de febrer de 2007 

Ernest Maragall i Mira 
Conseller d’Educació 

1.25.15. 
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1.27.	 PREGUNTES AL DIRECTOR GENERAL I AL 
CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE LA COR
PORACIÓ CATALANA DE RÀDIO I TELEVI
SIÓ 

1.27.15. PREGUNTES PER ESCRIT 

Pregunta al director general de la Cor
poració Catalana de Ràdio i Televisió a 
respondre per escrit sobre les raons 
per les quals en l’edició del Teleno
tícies Vespre del 3 de febrer de 2007 
no es va fer cap referència al fet que el 
presumpte assassí de l’alcalde de 
Fago (Osca) havia estat candidat del 
PSOE a l’alcaldia 
Tram. 315-00009/08 

Resposta: director general 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Per donar compliment a allò 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. 315-00009/08 pre
sentada pel diputat Daniel Sirera i Bellés, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, sobre les 
raons per les que en el Telenotícies Vespre del dia 3 de 
febrer es va ometre tota referència al fet que l’assassí 
confés de l’alcalde de Fago a Osca (del Partit Popular) 
havia estat candidat en les llistes del PSOE a l’alcaldia 
d’aquest municipi. 

RESPOSTA 

El Telenotícies Vespre del dia 3 de febrer no va infor
mar expressament de la relació amb el PSOE del pre
sumpte homicida de l’alcalde de Fago perquè aquesta 
circumstància s’havia divulgat abastament en anteriors 
informatius. Des de les primeres investigacions va que
dar clar que no es tractava d’un crim de rerefons polí
tic sinó d’un cas de rivalitat personal, de manera que no 
era un element especialment rellevant com per donar
lo de manera reiterada cada cop que s’informava del 
fet. 

La informació de que Santiago Mainar havia estat can
didat a les llistes del PSOE per Fago es va donar: 

– en el sumari del TN Migdia del dia 2. 

– en el contingut de la informació del Telenotícies Mig
dia del dia 2. 

– en el sumari del TN  Vespre del dia 2 s’informava de 
la rivalitat política entre tots dos 

– i en la informació del TN Vespre del mateix dia s’es
mentava novament la seva candidatura a l’alcaldia de 
Fago pel PSOE i com aquesta candidatura s’havia pre
sentat a causa de la rivalitat personal que hi havia en

1.27.15. 

tre el presumpte homicida i l’alcalde del PP, Miguel 
Grima. 

En resum, tant en els sumaris com en les informacions 
del dos telenotícies del dia 2 es va fer esment de la 
militància del presumpte homicida. D’aquesta circum
stància també es va informar reiteradament a les rodes 
informatives del 3/24, així com al programa «Els ma
tins», del mateix dia. 

Es va donar abastament aquesta informació el dia 2 de 
febrer perquè era un fet destacable de la biografia del 
presumpte homicida just el dia en què el detenien. A 
l’endemà, el dia 3, l’interès informatiu residia en els 
indicis trobats per la Guàrdia Civil que incriminaven el 
detingut i en les causes que l’haurien pogut portar a 
cometre presumptament aquest homicidi, així com tam
bé en conèixer les reaccions dels seus veïns. 

Segons les informacions que es disposaven aquell dia 
–i que es mantenen fins ara– la causa de l’homicidi no 
va ser la militància política de tots dos ni es tractava 
d’un cas de revenja política, ni cap dels veïns esmenta
va la rivalitat política sinó l’enfrontament personal com 
la possible causa de l’homicidi. Tampoc la Guàrdia 
Civil apuntava en les seves informacions la rivalitat 
política com explicació de l’homicidi. Per tant, el dia 3 
la militància política de tots dos no era un fet rellevant 
informativament i més tenint en compte que aquesta 
circumstància havia estat abastament explicada el dia 
anterior en tots els informatius de TV3 i era un fet per
fectament conegut per la nostra audiència. 

Barcelona 27 de febrer de 2007 

Joan Majó i Cruzate 

Pregunta al director general de la Cor
poració Catalana de Ràdio i Televisió a 
respondre per escrit sobre la reemissió 
pel canal 3/24 de notícies de dies ante
riors 
Tram. 315-00010/08 

Resposta: director general 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Per donar compliment a allò 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. 315-00010/08 pre
sentada pel diputat Rafael López i Rueda, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, sobre en 
quins supòsits el Canal 3/24 reprodueix notícies ja 
emeses pel mateix canal dies abans: 

RESPOSTA 

Com a norma general, el 3/24 no emet en les rodes in
formatives del canal notícies d’estricta actualitat eme
ses els dies abans. Només en els casos en què una part 
de la notícia sigui novament d’actualitat per una reac
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ció, una actualització o un nou element noticiable és pos
sible que es recuperin algunes imatges o declaracions de 
dies anteriors, però són casos excepcionals i justificats per 
l’interès informatiu i la necessitat de contextualitzar la 
notícia. Si no és així, les notícies del canal tenen una ca
ducitat a les rodes molt inferior a les 24 hores de vigèn
cia. 

El 3/24 emet, però, programes temàtics que es nodrei
xen de notícies o reportatges emesos en anteriors pro
grames informatius, i que es van repetint al llarg d’una 
setmana. Actualment aquests programes són els de 
Comarques, Món, Tecnologia, Cultura, Medi Ambient, 
Economia i Infok. El criteri general és que per fer 
aquests programes temàtics se seleccionin especialment 
els reportatges atemporals i les notícies que no estiguin 
excessivament lligades a un dia concret, de tal manera 
que no perdin molta vigència quan es vegin dies des
prés de la seva primera emissió. 

També es redifonen al llarg d’una setmana els reportat
ges del programa «Tot un món» i del «Canal Parla
ment». 

Barcelona, 27 de febrer de 2007 

Joan Majó i Cruzate 

Pregunta al director general de la Cor
poració Catalana de Ràdio i Televisió a 
respondre per escrit sobre l’emissió 
reiterada d’unes declaracions de la ter
cera tinenta d’alcalde de l’Ajuntament 
de Barcelona amb relació a les platges 
Tram. 315-00011/08 

Resposta: director general 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Per donar compliment a allò 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. 315-00011/08 pre
sentada pel diputat Rafael López i Rueda, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, sobre: 

– En quins informatius, amb indicació de dia, hora, 
informatiu i canal es van emetre les declaracions de la 
tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, Imma 
Mayol, amb motiu d’una roda de premsa en la seu del 
Ministeri de Medi Ambient, relacionades amb l’actua
ció a les platges de Barcelona i les instal·lacions de 
dics? 

– Quines raons justifiquen que, després de 72 hores, es 
continués emetent la notícia esmentada? 

RESPOSTA: 

Les declaracions de la tinent d’alcalde de l’Ajuntament 
de Barcelona, Imma Mayol, es van emetre dintre d’un 
vídeo sobre un estudi que havia fet el Ministeri de Fo
ment sobre l’estabilització de les platges de Barcelona 

i la construcció de dics submarins. Aquest vídeo es va 
emetre en el Telenotícies Migdia del dia 8 i al 
Telenotícies Vespre del mateix dia, en una nova versió. 
La notícia no es va emetre en cap roda informativa del 
dia del canal 3/24. 

Posteriorment, pel seu interès científico-tècnic, aquest 
vídeo formava part d’un programa temàtic del 3/24 de 
redifusió setmanal anomenat «Tecnologia», que es va 
emetre per primer cop el dissabte 10 de maig (*). Es va 
decidir incorporar aquest vídeo al programa «Tecnolo
gia» perquè no era d’estricta actualitat, no es referia a 
la roda de premsa del dia 8 i no tenia contingut polític 
sinó tecnològic. El vídeo ensenyava la maqueta de la 
platja del Bogatell, on s’està provant l’eficàcia dels es
pigons submarins per estabilitzar les platges de Barce
lona i se centrava en les característiques tecnològiques 
dels estudis que s’hi fan. 

Com és sabut, a més de les rodes informatives, el Canal 
3/24 redifon al llarg de la setmana programes temàtics 
que incorporen peces ja emeses per altres programes in
formatius (TN, Infok, Valor Afegit, Medi Ambient...). 
Actualment s’emeten set programes d’aquestes caracte
rístiques: Tecnologia, Medi Ambient, Comarques, Món, 
Infok, Cultura i Economia. 

(*) El programa Tecnologia es va redifondre també la 
matinada del dia 10, la tarda del dia 12 i el matí del 
dia 13. 

Joan Majó i Cruzate 

Barcelona, 27 de febrer de 2007 
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3. TRAMITACIONS EN CURS 

3.25. PREGUNTES AL GOVERN 

3.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ 

Pregunta al Govern a respondre oral
ment en comissió sobre el campus de 
la Universitat Rovira i Virgili a les Ter
res de l’Ebre 
Tram. 311-00108/08 

Anunci: Francesc Sancho i Serena, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educa
ció i Universitats, 27.02.2007 

A LA MESA DE LA COMISSIÓ D’EDUCACIÓ I UNIVERSITATS 

Francesc Sancho Serena, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta al Govern, per tal que sigui contestada 
oralment en comissió 

– Quin és el capteniment del Govern en relació al 
Campus Universitari de la Universitat Rovira i Virgili a 
les Terres de l’Ebre? 

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2007 

Francesc Sancho i Serena 
Diputat del G. P. de CiU 

– Quina és la previsió del Govern pel que fa a les inver
sions en relació al Campus Universitari de les Terres de 
l’Ebre? 

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2007 

Francesc Sancho i Serena 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre oral
ment en comissió sobre la implantació 
del campus de la Universitat Rovira i 
Virgili a les Terres de l’Ebre 
Tram. 311-00110/08 

Anunci: Francesc Sancho i Serena, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educa
ció i Universitats, 27.02.2007 

A LA MESA DE LA COMISSIÓ D’EDUCACIÓ I UNIVERSITATS 

Francesc Sancho Serena, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta al Govern, per tal que sigui contestada 
oralment en comissió 

– En quin estat o moment es troba el projecte del 
Campus Universitari de la Rovira i Virgili a les Terres 
de l’Ebre? Per quan es té previst la seva implantació? 

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2007 

Francesc Sancho i Serena 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre oral
ment en comissió sobre les inversions 
en el campus de la Universitat Rovira i 
Virgili a les Terres de l’Ebre 
Tram. 311-00109/08 

Anunci: Francesc Sancho i Serena, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educa
ció i Universitats, 27.02.2007 

A LA MESA DE LA COMISSIÓ D’EDUCACIÓ I UNIVERSITATS 

Francesc Sancho Serena, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta al Govern, per tal que sigui contestada 
oralment en comissió 

3.25.10. 

Pregunta al Govern a respondre oral
ment en comissió sobre les mesures 
de l’Acord estratègic per a la internaci
onalització, la qualitat de l’ocupació i la 
competitivitat de l’economia catalana 
que afecten la formació professional 
Tram. 311-00126/08 

Anunci: M. Rosa Fortuny i Torroella, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educa
ció i Universitats, 27.02.2007 

A LA MESA DE LA COMISSIÓ D’EDUCACIÓ I UNIVERSITATS 

M. Rosa Fortuny i Torroella, diputada del Grup parla
mentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
s’estableix a l’article 143.3 del Reglament de la Cam
bra formula la següent pregunta oral al Govern, 

L’acord estratègic per a la internacionalització, la qua
litat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia 
catalana, signat el 16 de febrer de 2005 contempla un 
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seguit de mesures que afecten a la Formació Professio
nal en el seu conjunt. 

– Quin és el capteniment del govern respecte a les me
sures compromeses? 

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2007 

M. Rosa Fortuny i Torroella 
Diputada del G. P. de CiU 

3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre d’inscrits en el 
Registre Central de Persones Assegu
rades del Servei Català de la Salut amb 
nacionalitat no espanyola informada i 
residents a Barcelona durant el 2006 
Tram. 314-02828/08 

Formulació: Rafael López i Rueda, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

– Quin era el nombre de persones registrades en el 
Registre Central de Persones Assegurades (RCA) de 
CatSalut amb nacionalitat no espanyola informada i 
residents a la ciutat de Barcelona en el 2006 (1.1.2006 
a 31.12.2006)? 

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2007 

Rafael López i Rueda 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el simulacre d’activació 
del Pla de seguretat de les químiques 
de Tarragona 
Tram. 314-02829/08 

Formulació: Rafel Luna i Vivas, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Cata
lunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Rafael Luna i Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Recentment, el conseller d’Interior va anunciar públi
cament, durant una visita a la ciutat de Tarragona, que 
el Govern de la Generalitat de Catalunya realitzarà un 
simulacre d’emergència del Plaseqta durant l’any 2007. 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parla
mentari: 

1. Quan té previst el govern de la Generalitat de 
Catalunya portar a terme el simulacre d’emergència per 
risc químic en el marc del Plaseqta? 

2. S’ha posat en coneixement dels Ajuntament afectats 
de la zona la possibilitat de realitzar un simulacre 
d’emergència? 

3. Quan es va portar a terme l’últim simulacre d’emer
gència del Plaseqta a Tarragona? 

4. Quines van ser les mancances que es varen trobar i, 
en conseqüència quines mesures es van adoptar per 
solucionar-les en aquell moment? 

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2007 

Rafael Luna i Vivas 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la implantació del bitllet 
únic a la demarcació de Tarragona 
Tram. 314-02830/08 

Formulació: Rafel Luna i Vivas, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Cata
lunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Rafael Luna i Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

El Consorci del Transport del Camp de Tarragona tenia 
com a objectiu definir el projecte de bitllet únic a la 
demarcació de Tarragona a finals de l’any 2006 per la 
seva posterior aplicació l’any 2007. 

El passat dia 7 de febrer de 2007, en compareixença al 
Parlament de Catalunya, el conseller de política Terri
torial i Obres Públiques, Joaquim Nadal va anunciar 
que el bitllet únic s’implantarà l’any 2008 a Tarragona, 
mentre que enguany es posarà en funcionament a les 
demarcacions de Girona i Lleida. 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

1. Quines són les raons per què el bitllet únic no s’im
plantarà a la demarcació de Tarragona durant l’any 
2007 tal i com estava previst pel Consorci del Transport 
del Camp de Tarragona? 

2. Quin són els motius pels quals sí que es pot implan
tar a Lleida i Girona i no a Tarragona? 

3. Quins són els nous terminis fixats pel Govern de la 
Generalitat de Catalunya per a la seva implantació al 
Camp de Tarragona? 

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2007 

Rafael Luna i Vivas 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les inversions en la línia 
C-2 de rodalia entre Barcelona i Sant 
Vicenç de Calders 
Tram. 314-02831/08 

Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Santi Rodríguez i Serra, diputat del Grup Parlamenta
ri del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

– Quines inversions considera necessàries el Consell 
Executiu a la línia C-2 de rodalies de Renfe entre Bar
celona i Sant Vicenç de Calders? 

– Quines d’aquestes inversions es considera que són 
prioritàries, i en quin termini de temps es considera que 
podrien iniciar-se? 

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2007 

Santi Rodríguez i Serra 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les accions empreses da
vant les incidències del servei de roda
lia de Renfe 
Tram. 314-02832/08 

Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Santi Rodríguez i Serra, diputat del Grup Parlamenta
ri del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

– Quines accions ha dut a terme el Govern de la Gene
ralitat davant l’allau d’incidències que pateix el servei 
de rodalies de Renfe per tal d’intentar garantir que els 
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ciutadans que empren aquest transport públic ho facin 
en les millors condicions? 

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2007 

Santi Rodríguez i Serra 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la valoració del Pla d’actua
cions urgents al servei de rodalia de 
Renfe 
Tram. 314-02833/08 

Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Santi Rodríguez i Serra, diputat del Grup Parlamenta
ri del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

– Com valora el Govern de la Generalitat el Pla d’Ac
tuacions Urgents al servei de rodalies de Renfe de Bar
celona donat a conèixer el passat 15 de novembre des
prés dels greus incidents ocorreguts el 21 i el 23 de 
febrer a les línies C2 i C4, respectivament? 

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2007 

Santi Rodríguez i Serra 

1. Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
respecte de la construcció de la línia de ferrocarril or
bital que ha d’unir Vilanova i la Geltrú i Mataró? 

2. Quines previsions té el Govern de la Generalitat en 
relació a la construcció de la línia de ferrocarril entre 
Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès, que for
marà part de la línia orbital que ha d’unir Vilanova i la 
Geltrú amb Mataró? 

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2007 

Santi Rodríguez i Serra 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les línies d’investigació 
obertes pel que fa al càncer infantil 
Tram. 314-02836/08 

Formulació: José Domingo Domingo, del 
Grup Mixt 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENTO 

Jose Domingo Domingo, portavoz adjunto del Grupo 
Parlamentario Mixto que pertenece a Ciutadans - Par
tido de la Ciudadanía, de acuerdo con lo previsto por 
los artículos 141 y 144 del Reglamento de la Cámara, 
presenta la siguiente pregunta para que le sea contesta
da con respuesta escrita. 

Interesa a este Diputado y a su grupo parlamentario 

Que se informe sobre las líneas de investigación que se 
están llevando a cabo actualmente con respecto al cán
cer infantil. 

Palau del Parlament, lunes 26 de febrero de 2007 

El Diputado de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía 
Jose Domingo Domingo 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la construcció de la línia 
de ferrocarril orbital entre Vilanova i la 
Geltrú i Mataró 
Tram. 314-02834/08 

Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Santi Rodríguez i Serra, diputat del Grup Parlamenta
ri del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la instal·lació d’un aparell 
de radiocirurgia estereotàxica fraccio
nada 
Tram. 314-02837/08 

Formulació: José Domingo Domingo, del 
Grup Mixt 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENTO 

Jose Domingo Domingo, portavoz adjunto del Grupo 
Parlamentario Mixto que pertenece a Ciutadans - Partido 
de la Ciudadanía, de acuerdo con lo previsto por los 
artículos 141 y 144 del Reglamento de la Cámara, presen
ta la siguiente pregunta para que le sea contestada con 
respuesta escrita. 

Interesa a este Diputado y a su grupo parlamentario 

Si está prevista la instalación de un aparato de radio-
cirugía estereotáxica fraccionada y en caso afirmativo, 
cuándo y dónde está prevista su instalación. 

Palau del Parlament, lunes 26 de febrero de 2007 

El Diputado de Ciutadans - Partido  de la Ciudadanía 
Jose Domingo Domingo 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les previsions per a exe
cutar el soterrament o el desplaçament 
de línia de la 220 kV que passa per so
bre de l’escola Mestral, de Sant Feliu 
de Llobregat (Baix Llobregat) 
Tram. 314-02838/08 

Formulació: Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, diputat del Grup de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Govern. 

– En la resposta parlamentària núm. d’iniciativa 314
00366/8, el Conseller d’Economia i Finances manifesta 
que «el tram de la línia de 220 kV, que afecta l’Escola 
Mestral, cal assenyalar que la Direcció General d’Ener
gia i Mines ha inclòs aquesta actuació dins de la llista 
preliminar d’actuacions prioritàries per la negociació 
de convenis de cooperació per al soterrament o despla
çament de línies elèctriques». Quines són les previsions 
d’execució del desplaçament o soterrament d’aquesta 

3.25.15. 

línia de 220 kV que passa per sobre de l’Escola Mes
tral (Sant Feliu de Llobregat) que ja es troba en la llis
ta preliminar d’actuacions prioritàries? 

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2007 

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la despesa en publicitat, 
difusió i campanyes institucionals del 
Departament d’Universitats, Recerca i 
Societat de la Informació el 2006 
Tram. 314-02839/08 

Formulació: Pilar Pifarré i Matas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Pilar Pifarré i Matas, Diputada del Grup de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

– Quina és la despesa en concepte de publicitat, difusió 
i campanyes institucionals, corresponent als mesos de 
gener a desembre de 2006, efectuada pel Departament 
d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació? 

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2007 

Pilar Pifarré i Matas 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el lliurament de vals de 
menjador als alts càrrecs del Departa
ment de la Presidència 
Tram. 314-02840/08 

Formulació: Pilar Pifarré i Matas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Pilar Pifarré i Matas, Diputada del Grup de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

El lliurament de tiquets menjador per al personal d’ad
ministració i tècnic i per al personal laboral de la Ge
neralitat va ser un dels acords presos en la Mesa Gene
ral de Negociació entre els representants del personal i 
els de la Generalitat per a l’esmentat personal. Així 
mateix, cada any la Mesa acorda la revisió del seu im
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port en funció del nombre de tiquets consumits i de les 
disponibilitats pressupostàries. 

– Els Alts Càrrecs del Departament de la Presidència, 
secretari general i sectorial i directors/es generals, dis
posen de tiquets menjadors amb càrrec al pressupost de 
la Generalitat? 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Pilar Pifarré i Matas 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el lliurament de vals de 
menjador als alts càrrecs del Departa
ment de la Vicepresidència i dels orga
nismes autònoms que en depenen 
Tram. 314-02841/08 

Formulació: Pilar Pifarré i Matas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Pilar Pifarré i Matas, Diputada del Grup de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

El lliurament de tiquets menjador per al personal d’ad
ministració i tècnic i per al personal laboral de la Ge
neralitat va ser un dels acords presos en la Mesa Gene
ral de Negociació entre els representants del personal i 
els de la Generalitat per a l’esmentat personal. Així 
mateix, cada any la Mesa acorda la revisió del seu im
port en funció del nombre de tiquets consumits i de les 
disponibilitats pressupostàries. 

– Els Alts Càrrecs del Departament de la Vicepre
sidència, secretari/es general i sectorials i directors/es 
generals i els directors/es dels Organismes Autònoms 
adscrits, disposen de tiquets menjadors amb càrrec al 
pressupost de la Generalitat? 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Pilar Pifarré i Matas 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el lliurament de vals de 
menjador als alts càrrecs del Departa
ment d’Acció Social i Ciutadania i dels 
organismes autònoms que en depe
nen 
Tram. 314-02842/08 

Formulació: Pilar Pifarré i Matas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Pilar Pifarré i Matas, Diputada del Grup de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

El lliurament de tiquets menjador per al personal d’ad
ministració i tècnic i per al personal laboral de la Ge
neralitat va ser un dels acords presos en la Mesa Gene
ral de Negociació entre els representants del personal i 
els de la Generalitat per a l’esmentat personal. Així 
mateix, cada any la Mesa acorda la revisió del seu im
port en funció del nombre de tiquets consumits i de les 
disponibilitats pressupostàries. 

– Els Alts Càrrecs del Departament d’Acció Social i Ciu
tadania, secretari/es general i sectorials i directors/es ge
nerals i directors/es dels Organismes Autònoms adscrits, 
disposen de tiquets menjadors amb càrrec al pressupost 
de la Generalitat? 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Pilar Pifarré i Matas 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el lliurament de vals de 
menjador als alts càrrecs del Departa
ment d’Agricultura, Alimentació i Ac
ció Rural i dels organismes autònoms 
que en depenen 
Tram. 314-02843/08 

Formulació: Pilar Pifarré i Matas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Pilar Pifarré i Matas, Diputada del Grup de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

3.25.15. 
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El lliurament de tiquets menjador per al personal d’ad
ministració i tècnic i per al personal laboral de la Ge
neralitat va ser un dels acords presos en la Mesa Gene
ral de Negociació entre els representants del personal i 
els de la Generalitat per a l’esmentat personal. Així 
mateix, cada any la Mesa acorda la revisió del seu im
port en funció del nombre de tiquets consumits i de les 
disponibilitats pressupostàries. 

– Els Alts Càrrecs del Departament d’Agricultura, Ali
mentació i Acció Rural, secretari general i directors/es 
generals i directors/es dels Organismes Autònoms ads
crits, disposen de tiquets menjadors amb càrrec al pres
supost de la Generalitat? 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Pilar Pifarré i Matas
 
Diputada del G. P. de CiU
 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el lliurament de vals de 
menjador als alts càrrecs del Departa
ment de Cultura i Mitjans de Comuni
cació i dels organismes autònoms que 
en depenen 
Tram. 314-02844/08 

Formulació: Pilar Pifarré i Matas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Pilar Pifarré i Matas, Diputada del Grup de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

El lliurament de tiquets menjador per al personal d’ad
ministració i tècnic i per al personal laboral de la Ge
neralitat va ser un dels acords presos en la Mesa Gene
ral de Negociació entre els representants del personal i 
els de la Generalitat per a l’esmentat personal. Així 
mateix, cada any la Mesa acorda la revisió del seu im
port en funció del nombre de tiquets consumits i de les 
disponibilitats pressupostàries. 

– Els Alts Càrrecs del Departament de Cultura i Mitjans 
de Comunicació, secretaris/es general i sectorials, di
rectors/es generals i directors/es dels Organismes Au
tònoms adscrits, disposen de tiquets menjadors amb 
càrrec al pressupost de la Generalitat? 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Pilar Pifarré i Matas 
Diputada del G. P. de CiU 

3.25.15. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el lliurament de vals de 
menjador als alts càrrecs del Departa
ment d’Economia i Finances i dels or
ganismes autònoms que en depenen 
Tram. 314-02845/08 

Formulació: Pilar Pifarré i Matas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Pilar Pifarré i Matas, Diputada del Grup de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

El lliurament de tiquets menjador per al personal d’ad
ministració i tècnic i per al personal laboral de la Ge
neralitat va ser un dels acords presos en la Mesa Gene
ral de Negociació entre els representants del personal i 
els de la Generalitat per a l’esmentat personal. Així 
mateix, cada any la Mesa acorda la revisió del seu im
port en funció del nombre de tiquets consumits i de les 
disponibilitats pressupostàries. 

– Els Alts Càrrecs del Departament d’Economia i Fi
nances, secretaris/es general i sectorials, directors/es 
generals i directors/es dels Organismes Autònoms ads
crits, disposen de tiquets menjadors amb càrrec al pres
supost de la Generalitat? 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Pilar Pifarré i Matas 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el lliurament de vals de 
menjador als alts càrrecs del Departa
ment d’Educació i dels organismes au
tònoms que en depenen 
Tram. 314-02846/08 

Formulació: Pilar Pifarré i Matas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Pilar Pifarré i Matas, Diputada del Grup de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

El lliurament de tiquets menjador per al personal d’ad
ministració i tècnic i per al personal laboral de la Ge
neralitat va ser un dels acords presos en la Mesa Gene
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ral de Negociació entre els representants del personal i 
els de la Generalitat per a l’esmentat personal. Així 
mateix, cada any la Mesa acorda la revisió del seu im
port en funció del nombre de tiquets consumits i de les 
disponibilitats pressupostàries. 

– Els Alts Càrrecs del Departament d’Educació, secre
taris general i sectorial i directors/es generals, disposen 
de tiquets menjadors amb càrrec al pressupost de la 
Generalitat? 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Pilar Pifarré i Matas 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el lliurament de vals de 
menjador als alts càrrecs del Departa
ment de Governació i Administracions 
Públiques i dels organismes autò
noms que en depenen 
Tram. 314-02847/08 

Formulació: Pilar Pifarré i Matas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Pilar Pifarré i Matas, Diputada del Grup de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

El lliurament de tiquets menjador per al personal d’ad
ministració i tècnic i per al personal laboral de la Ge
neralitat va ser un dels acords presos en la Mesa Gene
ral de Negociació entre els representants del personal i 
els de la Generalitat per a l’esmentat personal. Així 
mateix, cada any la Mesa acorda la revisió del seu im
port en funció del nombre de tiquets consumits i de les 
disponibilitats pressupostàries. 

– Els Alts Càrrecs del Departament de Governació i 
Administracions Públiques, secretari/es general i secto
rials, directors/es generals i directors/es dels Organis
mes Autònoms adscrits, disposen de tiquets menjadors 
amb càrrec al pressupost de la Generalitat? 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Pilar Pifarré i Matas 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el lliurament de vals de 
menjador als alts càrrecs del Departa
ment d’Innovació, Universitats i Em
presa i dels organismes autònoms que 
en depenen 
Tram. 314-02848/08 

Formulació: Pilar Pifarré i Matas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Pilar Pifarré i Matas, Diputada del Grup de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

El lliurament de tiquets menjador per al personal d’ad
ministració i tècnic i per al personal laboral de la Ge
neralitat va ser un dels acords presos en la Mesa Gene
ral de Negociació entre els representants del personal i 
els de la Generalitat per a l’esmentat personal. Així 
mateix, cada any la Mesa acorda la revisió del seu im
port en funció del nombre de tiquets consumits i de les 
disponibilitats pressupostàries. 

– Els Alts Càrrecs del Departament d’Innovació, Uni
versitats i Empresa, secretari/es general i sectorials, 
directors/es generals i directors/es dels Organismes 
Autònoms adscrits, disposen de tiquets menjadors amb 
càrrec al pressupost de la Generalitat? 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Pilar Pifarré i Matas 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el lliurament de vals de 
menjador als alts càrrecs del Departa
ment d’Interior, Relacions Institucio
nals i Participació i dels organismes 
autònoms que en depenen 
Tram. 314-02849/08 

Formulació: Pilar Pifarré i Matas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Pilar Pifarré i Matas, Diputada del Grup de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

3.25.15. 
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El lliurament de tiquets menjador per al personal d’ad
ministració i tècnic i per al personal laboral de la Ge
neralitat va ser un dels acords presos en la Mesa Gene
ral de Negociació entre els representants del personal i 
els de la Generalitat per a l’esmentat personal. Així 
mateix, cada any la Mesa acorda la revisió del seu im
port en funció del nombre de tiquets consumits i de les 
disponibilitats pressupostàries. 

– Els Alts Càrrecs del Departament d’Interior, Relaci
ons Institucionals i participació, secretaris general i 
sectorials, directors/es generals i directors/es dels Orga
nismes Autònoms adscrits, disposen de tiquets menja
dors amb càrrec al pressupost de la Generalitat? 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Pilar Pifarré i Matas
 
Diputada del G. P. de CiU
 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el lliurament de vals de 
menjador als alts càrrecs del Departa
ment de Política Territorial i Obres Pú
bliques i dels organismes autònoms 
que en depenen 
Tram. 314-02851/08 

Formulació: Pilar Pifarré i Matas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el lliurament de vals de 
menjador als alts càrrecs del Departa
ment de Medi Ambient i Habitatge i 
dels organismes autònoms que en de-
penen 
Tram. 314-02850/08 

Formulació: Pilar Pifarré i Matas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Pilar Pifarré i Matas, Diputada del Grup de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

El lliurament de tiquets menjador per al personal d’ad
ministració i tècnic i per al personal laboral de la Ge
neralitat va ser un dels acords presos en la Mesa Gene
ral de Negociació entre els representants del personal i 
els de la Generalitat per a l’esmentat personal. Així 
mateix, cada any la Mesa acorda la revisió del seu im
port en funció del nombre de tiquets consumits i de les 
disponibilitats pressupostàries. 

– Els Alts Càrrecs del Departament de Medi Ambient 
i Habitatge secretari/a general i sectorial, directors/es 
generals i directors/es dels Organismes Autònoms ads
crits, disposen de tiquets menjadors amb càrrec al pres
supost de la Generalitat? 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Pilar Pifarré i Matas 
Diputada del G. P. de CiU 

3.25.15. 

Pilar Pifarré i Matas, Diputada del Grup de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

El lliurament de tiquets menjador per al personal d’ad
ministració i tècnic i per al personal laboral de la Ge
neralitat va ser un dels acords presos en la Mesa Gene
ral de Negociació entre els representants del personal i 
els de la Generalitat per a l’esmentat personal. Així 
mateix, cada any la Mesa acorda la revisió del seu im
port en funció del nombre de tiquets consumits i de les 
disponibilitats pressupostàries. 

– Els Alts Càrrecs del Departament de Política Territo
rial i Obres Públiques, secretària general i secretaris 
sectorials, directors/es generals i directors/es dels Orga
nismes Autònoms adscrits, disposen de tiquets menja
dors amb càrrec al pressupost de la Generalitat? 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Pilar Pifarré i Matas 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el lliurament de vals de 
menjador als alts càrrecs del Departa
ment de Salut i dels organismes autò
noms que en depenen 
Tram. 314-02852/08 

Formulació: Pilar Pifarré i Matas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Pilar Pifarré i Matas, Diputada del Grup de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

El lliurament de tiquets menjador per al personal d’ad
ministració i tècnic i per al personal laboral de la Ge
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neralitat va ser un dels acords presos en la Mesa Gene
ral de Negociació entre els representants del personal i 
els de la Generalitat per a l’esmentat personal. Així 
mateix, cada any la Mesa acorda la revisió del seu im
port en funció del nombre de tiquets consumits i de les 
disponibilitats pressupostàries. 

– Els Alts Càrrecs del Departament de Salut secretària 
general i assimilats, directors/es generals i directors/es 
dels Organismes Autònoms adscrits, disposen de ti
quets menjadors amb càrrec al pressupost de la Gene
ralitat? 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Pilar Pifarré i Matas 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el lliurament de vals de 
menjador als alts càrrecs del Departa
ment de Treball i dels organismes au
tònoms que en depenen 
Tram. 314-02853/08 

Formulació: Pilar Pifarré i Matas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Pilar Pifarré i Matas, Diputada del Grup de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

El lliurament de tiquets menjador per al personal d’ad
ministració i tècnic i per al personal laboral de la Ge
neralitat va ser un dels acords presos en la Mesa Gene
ral de Negociació entre els representants del personal i 
els de la Generalitat per a l’esmentat personal. Així 
mateix, cada any la Mesa acorda la revisió del seu im
port en funció del nombre de tiquets consumits i de les 
disponibilitats pressupostàries. 

– Els Alts Càrrecs del Departament de Treball, secretari 
general, directors/es generals i directors/es dels Orga
nismes Autònoms adscrits, disposen de tiquets menja
dors amb càrrec al pressupost de la Generalitat? 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Pilar Pifarré i Matas 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la despesa en dietes de 
desplaçament dels alts càrrecs i del 
personal eventual del Departament de 
la Presidència, del conseller primer i el 
seu Gabinet i de l’entorn del president 
el 2006 
Tram. 314-02854/08 

Formulació: Pilar Pifarré i Matas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Pilar Pifarré i Matas, Diputada del Grup de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

– Quina és la despesa efectuada corresponent als mesos 
de gener a desembre de 2006, classificada per alts càr
recs i personal eventual de l’entorn del President, del 
Conseller Primer i del Departament de la Presidència 
en concepte de dietes de transport (quilometratge, bit
llets de transport públic i peatges), manutenció i allot
jament? 

– Quina és la despesa efectuada en concepte de taxis, 
corresponent als mesos de gener a desembre de 2006, 
classificada pels alts càrrecs i personal eventual a què 
fa referència l’apartat anterior? 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Pilar Pifarré i Matas 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la despesa en dietes de 
desplaçament dels alts càrrecs i del 
personal eventual del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca el 
2006 
Tram. 314-02855/08 

Formulació: Pilar Pifarré i Matas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Pilar Pifarré i Matas, Diputada del Grup de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

– Quina és la despesa efectuada corresponent als mesos 
de gener a desembre de 2006, classificada per alts càr
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recs i personal eventual del Departament d’Agricultu
ra, Ramaderia i Pesca en concepte de dietes de transport 
(quilometratge, bitllets de transport públic i peatges), 
manutenció i allotjament? 

– Quina és la despesa efectuada en concepte de taxis, 
corresponent als mesos de gener a desembre de 2006, 
classificada pels alts càrrecs i personal eventual a què 
fa referència l’apartat anterior? 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Pilar Pifarré i Matas
 
Diputada del G. P. de CiU
 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la despesa en dietes de 
desplaçament dels alts càrrecs i del 
personal eventual del Departament de 
Benestar i Família el 2006 
Tram. 314-02856/08 

Formulació: Pilar Pifarré i Matas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Pilar Pifarré i Matas, Diputada del Grup de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

– Quina és la despesa efectuada corresponent als mesos 
de gener a desembre de 2006, classificada per alts càr
recs i personal eventual del Departament de Benestar i 
Família en concepte de dietes de transport (quilometrat
ge, bitllets de transport públic i peatges), manutenció i 
allotjament? 

– Quina és la despesa efectuada en concepte de taxis, 
corresponent als mesos de gener a novembre de 2006, 
classificada pels alts càrrecs i personal eventual a què 
fa referència l’apartat anterior? 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Pilar Pifarré i Matas 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la despesa en dietes de 
desplaçament dels alts càrrecs i del 
personal eventual del Departament de 
Comerç, Turisme i Consum el 2006 
Tram. 314-02857/08 

Formulació: Pilar Pifarré i Matas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Pilar Pifarré i Matas, Diputada del Grup de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

– Quina és la despesa efectuada corresponent als mesos 
de gener a desembre de 2006, classificada per alts càr
recs i personal eventual del Departament de Comerç, 
Turisme i Consum en concepte de dietes de transport 
(quilometratge, bitllets de transport públic i peatges), 
manutenció i allotjament? 

– Quina és la despesa efectuada en concepte de taxis, 
corresponent als mesos de gener a desembre de 2006, 
classificada pels alts càrrecs i personal eventual a què 
fa referència l’apartat anterior? 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Pilar Pifarré i Matas 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la despesa en dietes de 
desplaçament dels alts càrrecs i del 
personal eventual del Departament de 
Cultura el 2006 
Tram. 314-02858/08 

Formulació: Pilar Pifarré i Matas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Pilar Pifarré i Matas, Diputada del Grup de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

– Quina és la despesa efectuada corresponent als mesos 
de gener a desembre de 2006, classificada per alts càrrecs 
i personal eventual del Departament de Cultura en con
cepte de dietes de transport (quilometratge, bitllets de 
transport públic i peatges), manutenció i allotjament? 
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– Quina és la despesa efectuada en concepte de taxis, 
corresponent als mesos de gener a novembre de 2006, 
classificada pels alts càrrecs i personal eventual a què 
fa referència l’apartat anterior? 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Pilar Pifarré i Matas 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la despesa en dietes de 
desplaçament dels alts càrrecs i del 
personal eventual del Departament 
d’Economia i Finances el 2006 
Tram. 314-02859/08 

Formulació: Pilar Pifarré i Matas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Pilar Pifarré i Matas, Diputada del Grup de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

– Quina és la despesa efectuada corresponent als mesos 
de gener a desembre de 2006, classificada per alts càr
recs i personal eventual del Departament de Economia 
i Finances en concepte de dietes de transport (quilome
tratge, bitllets de transport públic i peatges), manuten
ció i allotjament? 

– Quina és la despesa efectuada en concepte de taxis, 
corresponent als mesos de gener a novembre de 2006, 
classificada pels alts càrrecs i personal eventual a què 
fa referència l’apartat anterior? 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Pilar Pifarré i Matas 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la despesa en dietes de 
desplaçament dels alts càrrecs i del 
personal eventual del Departament 
d’Educació el 2006 
Tram. 314-02860/08 

Formulació: Pilar Pifarré i Matas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Pilar Pifarré i Matas, Diputada del Grup de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 

del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

– Quina és la despesa efectuada corresponent als mesos 
de gener a desembre de 2006, classificada per alts càr
recs i personal eventual del Departament d’Educació en 
concepte de dietes de transport (quilometratge, bitllets 
de transport públic i peatges), manutenció i allotja
ment? 

– Quina és la despesa efectuada en concepte de taxis, 
corresponent als mesos de gener a desembre de 2006, 
classificada pels alts càrrecs i personal eventual a què 
fa referència l’apartat anterior? 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Pilar Pifarré i Matas 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la despesa en dietes de 
desplaçament dels alts càrrecs i del 
personal eventual del Departament de 
Governació i Administracions Públi
ques el 2006 
Tram. 314-02861/08 

Formulació: Pilar Pifarré i Matas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Pilar Pifarré i Matas, Diputada del Grup de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

– Quina és la despesa efectuada corresponent als mesos 
de gener a desembre de 2006, classificada per alts càr
recs i personal eventual del Departament de Governa
ció i Administracions Públiques en concepte de dietes 
de transport (quilometratge, bitllets de transport públic 
i peatges), manutenció i allotjament? 

– Quina és la despesa efectuada en concepte de taxis, 
corresponent als mesos de gener a desembre de 2006, 
classificada pels alts càrrecs i personal eventual a què 
fa referència l’apartat anterior? 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Pilar Pifarré i Matas 
Diputada del G. P. de CiU 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la despesa en dietes de 
desplaçament dels alts càrrecs i del 
personal eventual del Departament 
d’Interior el 2006 
Tram. 314-02862/08 

Formulació: Pilar Pifarré i Matas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Pilar Pifarré i Matas, Diputada del Grup de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

– Quina és la despesa efectuada corresponent als mesos 
de gener a desembre de 2006, classificada per alts càr
recs i personal eventual del Departament d’Interior en 
concepte de dietes de transport (quilometratge, bitllets 
de transport públic i peatges), manutenció i allotja
ment? 

– Quina és la despesa efectuada en concepte de taxis, 
corresponent als mesos de gener a desembre de 2006, 
classificada pels alts càrrecs i personal eventual a què 
fa referència l’apartat anterior? 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Pilar Pifarré i Matas 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la despesa en dietes de 
desplaçament dels alts càrrecs i del 
personal eventual del Departament de 
Justícia el 2006 
Tram. 314-02863/08 

Formulació: Pilar Pifarré i Matas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Pilar Pifarré i Matas, Diputada del Grup de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

– Quina és la despesa efectuada corresponent als mesos 
de gener a desembre de 2006, classificada per alts càrrecs 
i personal eventual del Departament de Justícia en con
cepte de dietes de transport (quilometratge, bitllets de 
transport públic i peatges), manutenció i allotjament? 

3.25.15. 

– Quina és la despesa efectuada en concepte de taxis, 
corresponent als mesos de gener a desembre de 2006, 
classificada pels alts càrrecs i personal eventual a què 
fa referència l’apartat anterior? 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Pilar Pifarré i Matas 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la despesa en dietes de 
desplaçament dels alts càrrecs i del 
personal eventual del Departament de 
Medi Ambient i Habitatge el 2006 
Tram. 314-02864/08 

Formulació: Pilar Pifarré i Matas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Pilar Pifarré i Matas, Diputada del Grup de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

– Quina és la despesa efectuada corresponent als mesos 
de gener a novembre de 2006, classificada per alts càr
recs i personal eventual del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge en concepte de dietes de transport 
(quilometratge, bitllets de transport públic i peatges), 
manutenció i allotjament? 

– Quina és la despesa efectuada en concepte de taxis, 
corresponent als mesos de gener a novembre de 2006, 
classificada pels alts càrrecs i personal eventual a què 
fa referència l’apartat anterior? 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Pilar Pifarré i Matas 
Diputada del G. P. de CiU 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la despesa en dietes de 
desplaçament dels alts càrrecs i del 
personal eventual del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques el 
2006 
Tram. 314-02865/08 

Formulació: Pilar Pifarré i Matas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Pilar Pifarré i Matas, Diputada del Grup de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

– Quina és la despesa efectuada corresponent als mesos 
de gener a novembre de 2006, classificada per alts càr
recs i personal eventual del Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques en concepte de dietes de 
transport (quilometratge, bitllets de transport públic i 
peatges), manutenció i allotjament? 

– Quina és la despesa efectuada en concepte de taxis, 
corresponent als mesos de gener a novembre de 2006, 
classificada pels alts càrrecs i personal eventual a què 
fa referència l’apartat anterior? 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Pilar Pifarré i Matas 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la despesa en dietes de 
desplaçament dels alts càrrecs i del 
personal eventual del Departament de 
Relacions Institucionals i Participació 
el 2006 
Tram. 314-02866/08 

Formulació: Pilar Pifarré i Matas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Pilar Pifarré i Matas, Diputada del Grup de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

– Quina és la despesa efectuada corresponent als mesos 
de gener a desembre de 2006, classificada per alts càr
recs i personal eventual del Departament de Relacions 
Institucionals i Participació en concepte de dietes de 

transport (quilometratge, bitllets de transport públic i 
peatges), manutenció i allotjament? 

– Quina és la despesa efectuada en concepte de taxis, 
corresponent als mesos de gener a desembre de 2006, 
classificada pels alts càrrecs i personal eventual a què 
fa referència l’apartat anterior? 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Pilar Pifarré i Matas 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la despesa en dietes de 
desplaçament dels alts càrrecs i del 
personal eventual del Departament de 
Salut el 2006 
Tram. 314-02867/08 

Formulació: Pilar Pifarré i Matas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Pilar Pifarré i Matas, Diputada del Grup de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

– Quina és la despesa efectuada corresponent als mesos 
de gener a desembre de 2006, classificada per alts càr
recs i personal eventual del Departament de Salut en 
concepte de dietes de transport (quilometratge, bitllets 
de transport públic i peatges), manutenció i allotja
ment? 

– Quina és la despesa efectuada en concepte de taxis, 
corresponent als mesos de gener a desembre de 2006, 
classificada pels alts càrrecs i personal eventual a què 
fa referència l’apartat anterior? 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Pilar Pifarré i Matas 
Diputada del G. P. de CiU 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la despesa en dietes de 
desplaçament dels alts càrrecs i del 
personal eventual del Departament de 
Treball i Indústria el 2006 
Tram. 314-02868/08 

Formulació: Pilar Pifarré i Matas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Pilar Pifarré i Matas, Diputada del Grup de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

– Quina és la despesa efectuada corresponent als mesos 
de gener a desembre de 2006, classificada per alts càr
recs i personal eventual del Departament de Treball i 
Indústria en concepte de dietes de transport (quilome
tratge, bitllets de transport públic i peatges), manuten
ció i allotjament? 

– Quina és la despesa efectuada en concepte de taxis, 
corresponent als mesos de gener a desembre de 2006, 
classificada pels alts càrrecs i personal eventual a què 
fa referència l’apartat anterior? 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Pilar Pifarré i Matas 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la despesa en dietes de 
desplaçament dels alts càrrecs i del 
personal eventual del Departament 
d’Universitats, Recerca i Societat de la 
Informació el 2006 
Tram. 314-02869/08 

Formulació: Pilar Pifarré i Matas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Pilar Pifarré i Matas, Diputada del Grup de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

– Quina és la despesa efectuada corresponent als mesos 
de gener a desembre de 2006, classificada per alts càr
recs i personal eventual del Departament d’Universi
tats, Recerca i Societat de la Informació en concepte de 

3.25.15. 

dietes de transport (quilometratge, bitllets de transport 
públic i peatges), manutenció i allotjament? 

– Quina és la despesa efectuada en concepte de taxis, 
corresponent als mesos de gener a desembre de 2006, 
classificada pels alts càrrecs i personal eventual a què 
fa referència l’apartat anterior? 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Pilar Pifarré i Matas 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la despesa en atencions 
protocol·làries i de representació del 
Departament de la Presidència, del 
conseller primer i el seu Gabinet i del 
president i el seu entorn el 2006 
Tram. 314-02870/08 

Formulació: Pilar Pifarré i Matas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Pilar Pifarré i Matas, Diputada del Grup de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

– Quina és la despesa en concepte de atencions 
protocol·làries i representatives, corresponent als mesos 
de gener a desembre de 2006, efectuada pel President 
i el seu entorn, pel Conseller Primer i pel Departament 
de la Presidència? 

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2007 

Pilar Pifarré i Matas 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la despesa en atencions 
protocol·làries i de representació del 
Departament de Relacions Parlamen
tàries i Participació el 2006 
Tram. 314-02871/08 

Formulació: Pilar Pifarré i Matas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Pilar Pifarré i Matas, Diputada del Grup de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 
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– Quina és la despesa en concepte de atencions protocol·- de gener a desembre de 2006, efectuada pel Departa
làries i representatives, corresponent als mesos de gener ment de Justícia? 
a desembre de 2006, efectuada pel Departament de Re-

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2007 lacions Institucionals i Participació? 

Pilar Pifarré i MatasPalau del Parlament, 22 de febrer de 2007 
Diputada del G. P. de CiU 

Pilar Pifarré i Matas 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la despesa en atencions 
protocol·làries i de representació del 
Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques el 2006 
Tram. 314-02872/08 

Formulació: Pilar Pifarré i Matas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Pilar Pifarré i Matas, Diputada del Grup de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

– Quina és la despesa en concepte de atencions 
protocol·làries i representatives, corresponent als mesos 
de gener a desembre de 2006, efectuada pel Departa
ment de Política Territorial i Obres Públiques? 

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2007 

Pilar Pifarré i Matas 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la despesa en atencions 
protocol·làries i de representació del 
Departament d’Interior el 2006 
Tram. 314-02874/08 

Formulació: Pilar Pifarré i Matas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Pilar Pifarré i Matas, Diputada del Grup de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

– Quina és la despesa en concepte de atencions 
protocol·làries i representatives, corresponent als mesos 
de gener a desembre de 2006, efectuada pel Departa
ment d’Interior? 

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2007 

Pilar Pifarré i Matas 
Diputada del G. P. de CiU 

Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la despesa en atencions 
protocol·làries i de representació del 
Departament de Justícia el 2006 
Tram. 314-02873/08 

Formulació: Pilar Pifarré i Matas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Pilar Pifarré i Matas, Diputada del Grup de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

– Quina és la despesa en concepte de atencions 
protocol·làries i representatives, corresponent als mesos 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la despesa en atencions 
protocol·làries i de representació del 
Departament d’Economia i Finances el 
2006 
Tram. 314-02875/08 

Formulació: Pilar Pifarré i Matas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Pilar Pifarré i Matas, Diputada del Grup de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

– Quina és la despesa en concepte de atencions 
protocol·làries i representatives, corresponent als mesos 

3.25.15. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 



 

 

 

 

 

138 

13 de març de 2007 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 44 

de gener a desembre de 2006, efectuada pel Departa- desembre de 2006, efectuada pel Departament d’Educa
ment d’Economia i Finances? ció? 

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2007 Palau del Parlament, 22 de febrer de 2007
 
Pilar Pifarré i Matas
 Pilar Pifarré i Matas 
Diputada del G. P. de CiU 

Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la despesa en atencions 
protocol·làries i de representació del 
Departament de Governació i Adminis
tracions Públiques el 2006 
Tram. 314-02876/08 

Formulació: Pilar Pifarré i Matas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Pilar Pifarré i Matas, Diputada del Grup de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

– Quina és la despesa en concepte d’atencions protocol·
làries i representatives, corresponent als mesos de gener 
a desembre de 2006, efectuada pel Departament de Go
vernació i Administracions Públiques? 

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2007 

Pilar Pifarré i Matas 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la despesa en atencions 
protocol·làries i de representació del 
Departament de Cultura el 2006 
Tram. 314-02878/08 

Formulació: Pilar Pifarré i Matas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Pilar Pifarré i Matas, Diputada del Grup de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

– Quina és la despesa en concepte d’atencions protocol·là
ries i representatives, corresponent als mesos de gener a 
desembre de 2006, efectuada pel Departament de Cultu
ra? 

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2007 

Pilar Pifarré i Matas 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la despesa en atencions 
protocol·làries i de representació del 
Departament d’Educació el 2006 
Tram. 314-02877/08 

Formulació: Pilar Pifarré i Matas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Pilar Pifarré i Matas, Diputada del Grup de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 
144 del Reglament de la Cambra formula la següent 
pregunta per escrit al Govern, 

– Quina és la despesa en concepte d’atencions protocol·là
ries i representatives, corresponent als mesos de gener a 

3.25.15. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la despesa en atencions 
protocol·làries i de representació del 
Departament de Salut el 2006 
Tram. 314-02879/08 

Formulació: Pilar Pifarré i Matas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Pilar Pifarré i Matas, Diputada del Grup de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

– Quina és la despesa en concepte d’atencions protocol·là
ries i representatives, corresponent als mesos de gener a 
desembre de 2006, efectuada pel Departament de Salut? 

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2007 

Pilar Pifarré i Matas 
Diputada del G. P. de CiU 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la despesa en atencions 
protocol·làries i de representació del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia 
i Pesca el 2006 
Tram. 314-02880/08 

Formulació: Pilar Pifarré i Matas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Pilar Pifarré i Matas, Diputada del Grup de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

– Quina és la despesa en concepte d’atencions protocol·là
ries i representatives, corresponent als mesos de gener a 
desembre de 2006, efectuada pel Departament d’Agricul
tura Ramaderia i Pesca? 

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2007 

Pilar Pifarré i Matas 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la despesa en atencions 
protocol·làries i de representació del 
Departament de Comerç, Turisme i 
Consum el 2006 
Tram. 314-02882/08 

Formulació: Pilar Pifarré i Matas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Pilar Pifarré i Matas, Diputada del Grup de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

– Quina és la despesa en concepte d’atencions protocol·là
ries i representatives, corresponent als mesos de gener a 
desembre de 2006, efectuada pel Departament de Co
merç, Turisme i Consum? 

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2007 

Pilar Pifarré i Matas 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la despesa en atencions 
protocol·làries i de representació del 
Departament de Treball i Indústria el 
2006 
Tram. 314-02881/08 

Formulació: Pilar Pifarré i Matas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Pilar Pifarré i Matas, Diputada del Grup de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

– Quina és la despesa en concepte d’atencions protocol·
làries i representatives, corresponent als mesos de gener 
a desembre de 2006, efectuada pel Departament de Tre
ball i Indústria? 

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2007 

Pilar Pifarré i Matas 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la despesa en atencions 
protocol·làries i de representació del 
Departament de Benestar i Família el 
2006 
Tram. 314-02883/08 

Formulació: Pilar Pifarré i Matas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Pilar Pifarré i Matas, Diputada del Grup de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

– Quina és la despesa en concepte d’atencions protocol·là
ries i representatives, corresponent als mesos de gener a 
desembre de 2006, efectuada pel Departament de Benes
tar i Família? 

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2007 

Pilar Pifarré i Matas 
Diputada del G. P. de CiU 

3.25.15. 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la despesa en atencions 
protocol·làries i de representació del 
Departament de Medi Ambient i Habi
tatge el 2006 
Tram. 314-02884/08 

Formulació: Pilar Pifarré i Matas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Pilar Pifarré i Matas, Diputada del Grup de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

– Quina és la despesa en concepte d’atencions protocol·là
ries i representatives, corresponent als mesos de gener a 
desembre de 2006, efectuada pel Departament de Medi 
Ambient i Habitatge? 

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2007 

Pilar Pifarré i Matas 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la despesa en atencions 
protocol·làries i de representació del 
Departament d’Universitats, Recerca i 
Societat de la Informació el 2006 
Tram. 314-02885/08 

Formulació: Pilar Pifarré i Matas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Pilar Pifarré i Matas, Diputada del Grup de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

– Quina és la despesa en concepte d’atencions protocol·là
ries i representatives, corresponent als mesos de gener a 
desembre de 2006, efectuada pel Departament d’Univer
sitats, Recerca i Societat de la Informació? 

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2007 

Pilar Pifarré i Matas 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la despesa en publicitat, 
difusió i campanyes institucionals del 
Departament de la Presidència, del 
conseller primer i del seu Gabinet i del 
president i el seu entorn el 2006 
Tram. 314-02886/08 

Formulació: Pilar Pifarré i Matas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Pilar Pifarré i Matas, Diputada del Grup de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

– Quina és la despesa en concepte de publicitat, difusió 
i campanyes institucionals, corresponent als mesos de 
gener a desembre de 2006, efectuada pel President i el seu 
entorn, pel Conseller Primer i pel Departament de la Pre
sidència? 

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2007 

Pilar Pifarré i Matas 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la despesa en publicitat, 
difusió i campanyes institucionals del 
Departament de Relacions Institucio
nals i Participació el 2006 
Tram. 314-02887/08 

Formulació: Pilar Pifarré i Matas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Pilar Pifarré i Matas, Diputada del Grup de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

– Quina és la despesa en concepte de publicitat, difusió 
i campanyes institucionals, corresponent als mesos de 
gener a desembre de 2006, efectuada pel Departament de 
Relacions Institucionals i Participació? 

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2007 

Pilar Pifarré i Matas 
Diputada del G. P. de CiU 

3.25.15. 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’assignació d’un membre 
del Cos de Mossos d’Esquadra a ca
dascun dels centres educatius 
Tram. 314-02888/08 

Formulació: Daniel Sirera i Bellés, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Daniel Sirera i Bellés, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Una de les principals propostes del programa marc dels 
socialistes de cara a les properes eleccions municipals 
i autonòmiques és que destinaran un policia per cadas
cun dels centres educatius. 

Tenint en compte que el curs 2005-2006 hi havien a 
Catalunya 4.080 centres educatius (2.714 públics i 
1.366 privats). 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

1. Te previst el Govern de la Generalitat complir amb 
la promesa electoral dels socialistes i assignar un mem
bre del cos dels Mossos d’Esquadra a cadascun dels 
4.080 centres educatius existents a Catalunya? 

2. En cas negatiu, quines son les raons per les quals no 
complirà el govern amb aquesta promesa electoral? 

3. En cas afirmatiu, amb quins efectius cobrirà aquest 
nou servei? 

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2007 

Daniel Sirera i Bellés 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els motius pels quals el 
conseller de la Vicepresidència fa ser
vir el títol de vicepresident de la Gene
ralitat en les comunicacions oficials 
Tram. 314-02889/08 

Formulació: Daniel Sirera i Bellés, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Daniel Sirera i Bellés, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

En resposta escrita amb NT. 314-00330/08 que el Con
seller de la Vicepresidència va remetre a aquest diputat, 
a la capçalera de la carta figurava la inscripció «El 
vicepresident de la Generalitat de Catalunya», junt amb 
el senyal de la Generalitat. 

Atès que ni del Capítol III, del Títol II de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya, referent al Govern de la 
Generalitat, ni de la Llei 3/1982, del 23 de març, del 
Parlament, del President i del Consell Executiu i les 
seves posteriors modificacions, ni del Decret 421/2006, 
de 28 de novembre, de creació, denominació i determi
nació de l’àmbit de competència dels departaments de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya pel qual 
es crea el Departament de la Vicepresidència, ni del 
Decret 422/2006, de 28 de novembre pel qual es nome
na al senyor Josep-Lluís Carod Rovira, Conseller de la 
Vicepresidència, es dedueix que en el Govern de la 
Generalitat existeixi la figura del Vicepresident. 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

– Quin són els motius pels quals el Conseller de la 
vicepresidència fa servir en les seves comunicacions 
oficials el títol, inexistent legalment, de «Vicepresident 
de la Generalitat»? 

Palau del Parlament, 27 de gener de 2007 

Daniel Sirera i Bellés 

3.25.15. 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les funcions i les retribu
cions de Carlos Jiménez Villarejo en el 
Departament d’Interior, Relacions Ins
titucionals i Participació 
Tram. 314-02890/08 

Formulació: Daniel Sirera i Bellés, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Daniel Sirera i Bellés, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

1. Quina funció té l’exfiscal anticorrupció Carlos Jiménez 
Villarejo al Departament d’Interior i quin és el tipus de 
vinculació que té? 

2. Quines són les retribucions que percep el senyor 
Jiménez Villarejo? 

3. Ha realitzat el senyor Jiménez-Villarejo algun estu
di pel departament o té algun encàrrec pendent de lliu
rament? 

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2007 

Daniel Sirera i Bellés 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

1. Quins són els motius que justifiquen el viatge de la 
Consellera només per assistir a un sopar a Venècia? 

2. Quin ha estat el cost total del viatge de la Conselle
ra de Salut i de les persones que l’acompanyaven a 
Venècia, desglossat per conceptes? 

3. Quines persones i en raó de quin càrrec acompanya
ven a la Consellera de Salut a Venècia i quina és la jus
tificació de la seva presència? 

4. En quins vols i en quines classes viatjaven cadascu
na de les persones que integraven la comitiva del De
partament de Salut? 

5. Quins ha estat els resultats i/o acords assolits i qui
na és la valoració que fa el Govern del viatge de la 
Consellera de Salut a Venècia? 

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2007 

Daniel Sirera i Bellés 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el responsable polític dels 
cursos que els Mossos d’Esquadra 
imparteixen als propietaris de discote
ques i sales de festes a la comissaria 
de les Corts, de Barcelona 
Tram. 314-02892/08 

Formulació: Daniel Sirera i Bellés, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el viatge de la consellera 
de Salut a Venècia (Itàlia) 
Tram. 314-02891/08 

Formulació: Daniel Sirera i Bellés, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Daniel Sirera i Bellés, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

La Consellera de Salut ha viatjat recentment a Venècia 
(Itàlia) per assistir a un sopar amb el conseller de Sani
tat de la Regió de Véneto 

3.25.15. 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Daniel Sirera i Bellés, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

– Qui és el responsable polític que ha autoritzat la re
alització de cursos remunerats per part de Mossos d’Es
quadra entre els propietaris de discoteques i sales de 
festa i que s’estan impartint des de finals de l’any 2006 
a la Comissaria de Les Corts (Barcelona)? 

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2007 

Daniel Sirera i Bellés 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió que té per a 
l’edició del 2008 del Mercat Internacio
nal d’Edició de Música 
Tram. 314-02893/08 

Formulació: Maria Carme Vidal i Huguet, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carme Vidal i Huguet, diputada del Grup Parlamenta
ri de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’esta
bleix a l’article 144 del Reglament de la Cambra, for
mula la següent pregunta per escrit al Govern: 

– Quina és la previsió que té el Govern a l’hora d’assis
tir l’any vinent al Mercat Internacional d’Edició de 
Música (MIDEM)? La indústria musical catalana se
guirà dins de l’estand espanyol o bé s’optarà de nou per 
tenir un estand propi, tal i com fan d’altres nacions com 
Euskadi? 

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2007 

Carme Vidal i Huguet 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el motiu pel qual s’ha re
nunciat a tenir un estand propi i s’ha 
optat per a incloure les companyies 
discogràfiques catalanes dins l’estand 
espanyol en el Mercat Internacional 
d’Edició de Música 
Tram. 314-02894/08 

Formulació: Maria Carme Vidal i Huguet, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carme Vidal i Huguet, diputada del Grup Parlamenta
ri de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’esta
bleix a l’article 144 del Reglament de la Cambra, for
mula la següent pregunta per escrit al Govern: 

– Per quin motiu s’ha renunciat a tenir un estand pro-
pi de Catalunya al Mercat Internacional d’Edició de 
Música (MIDEM) i s’ha optat per incloure les compa
nyies discogràfiques catalanes dins de l’estand de l’Es

tat espanyol titulat «Sound from Spain», quan tradicio
nalment no havia estat així? 

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2007 

Carme Vidal i Huguet 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les obres del tram de la 
carretera C-16 entre Cercs i Sant Jordi 
de Cercs 
Tram. 314-02895/08 

Formulació: Josep Rull i Andreu, junta
ment amb un altre diputat del Grup Parla
mentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Rull i Andreu i Oriol Pujol i Ferrusola, diputats 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord 
amb el que s’estableix a l’article 144 del Reglament de 
la Cambra formulen la següent pregunta per escrit al 
Govern, 

En el tram de la carretera C-16, entre els pobles de Cercs 
i Sant Jordi, ambdós al terme municipal de Cercs, s’estan 
portant a terme unes obres per a refer el traçat de la car
retera en aquest tram. 

– Perquè es tornen a fer unes obres que ja es van fer 
l’any 2004? 

– Quin cost va tenir l’actuació que es va portar a terme 
el 2004? 

– Quin cost va tenir l’actuació que s’hi va portar a ter
me el 2006? 

– Quina és la inversió que s’ha realitzat en aquesta se
gona reparació iniciada el 2006? 

– Quant temps durarà aquesta segona reparació? 

– Perquè no es fa un nou traçat, que millori definitiva
ment aquesta zona de revolts i curves perilloses? 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Josep Rull i Andreu Oriol Pujol i Ferrusola 
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU 

3.25.15. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les obres de la galeria 
d’evacuació del túnel del Cadí 
Tram. 314-02896/08 

Formulació: Josep Rull i Andreu, junta
ment amb un altre diputat del Grup Parla
mentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Rull i Andreu i Oriol Pujol i Ferrusola, diputats 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord 
amb el que s’estableix a l’article 144 del Reglament de 
la Cambra formulen la següent pregunta per escrit al 
Govern, 

– Quan es preveuen acabar les obres del túnel de segu
retat paral·lel al Túnel del Cadí? 

– Quina era la previsió inicial de data de finalització 
d’aquesta actuació de seguretat viària? 

– Quin era el cost inicial previst? 

– Quin es la previsió de cost final de l’actuació? 

– Amb quines mesures de seguretat compta actualment 
el túnel del Cadí? 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Josep Rull i Andreu Oriol Pujol i Ferrusola 

Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU 

– Quina es la previsió del Govern per iniciar les obres 
de millora de la carretera C-26 entre Berga - Borredà -
Ripoll? 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Josep Rull i Andreu Oriol Pujol i Ferrusola 
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’inici de les obres de mi-
llora de la carretera C-26 entre Navès, 
Montmajor i Berga 
Tram. 314-02898/08 

Formulació: Josep Rull i Andreu, junta
ment amb un altre diputat del Grup Parla
mentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Rull i Andreu i Oriol Pujol i Ferrusola, diputats 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord 
amb el que s’estableix a l’article 144 del Reglament de 
la Cambra formulen la següent pregunta per escrit al 
Govern, 

– Quina és la previsió del Govern per iniciar les obres de 
millora de la carretera C-26 entre Navès (Solsonès) -
Montmajor (Berguedà) - Berga? 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Josep Rull i Andreu Oriol Pujol i Ferrusola 
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’inici de les obres de mi-
llora de la carretera C-26 entre Berga, 
Borredà i Ripoll 
Tram. 314-02897/08 

Formulació: Josep Rull i Andreu, junta
ment amb un altre diputat del Grup Parla
mentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Rull i Andreu i Oriol Pujol i Ferrusola, diputats 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 del Re
glament de la Cambra formulen la següent pregunta 
per escrit al Govern, 

3.25.15. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els mesuraments del nivell 
de soroll pel pas del metro fetes pel 
Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques al carrer de Rosselló, 
de Barcelona 
Tram. 314-02899/08 

Formulació: Josep Rull i Andreu, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Rull i Andreu, diputat del Grup de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

– Quines medicions de soroll pel pas del metro ha rea
litzat el Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques al tram del carrer Rosselló entre Passeig de 
Gràcia i el carrer Pau Claris de la ciutat de Barcelona? 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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(Es demana una relació dels resultats de les citades pro- – Quines previsions té el Govern sobre l’import per 
ves on hi consti el dia i lloc exactes de realització) tona de runa de construcció abocada als dipòsits auto

ritzats? 
Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 
Josep Rull i Andreu 

Josep Grau i SerisDiputat del G. P. de CiU 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures de seguretat 
en la represa dels treballs de la 
tuneladora de les obres de la línia 9 del 
metro al barri de Sant Andreu de 
Palomar, de Barcelona 
Tram. 314-02900/08 

Formulació: Anna Figueras i Ibàñez, jun
tament amb un altre diputat del Grup Par
lamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Anna Figueras i Ibàñez, i Josep Rull i Andreu, diputats 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord 
amb el que s’estableix a l’article 144 del Reglament de 
la Cambra, formulen la següent pregunta per escrit al 
Govern: 

– Quines són les mesures de seguretat que s’aplicaran 
un cop es reprenguin els treballs de perforació de la 
tuneladora de la Línia 9 del metro al seu pas pels car
rer Josep Soldevila i carrer de Parellada al barri de Sant 
Andreu de Palomar de Barcelona? 

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2007 

Anna Figueras i Ibàñez Josep Rull i Andreu 
Diputada del G. P. de CiU Diputat del G. P. De CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’import de la taxa per tona 
de runa de construcció abocada als 
dipòsits autoritzats 
Tram. 314-02901/08 

Formulació: Josep Grau i Seris, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Grau i Seris, Diputat del Grup de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la dotació d’aigua a l’es
tany d’Ivars i Vila-sana 
Tram. 314-02902/08 

Formulació: Josep Grau i Seris, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Grau i Seris, Diputat del Grup de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

– Quines previsions té el Govern per la dotació d’aigua 
necessària per l’Estany d’Ivars – Vila-Sana a la comar
ca del Pla d’Urgell? 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Josep Grau i Seris 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les compensacions pre
vistes per als propietaris afectats per 
la zona de protecció especial per als 
ocells de Granyena de Segarra 
Tram. 314-02903/08 

Formulació: Josep Grau i Seris, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Grau i Seris, Diputat del Grup de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

– Quines compensacions pensa arbitrar el Govern als 
propietaris directes afectats per la Zona d’especial pro
tecció per a les aus (ZEPA) de Granyena de Segarra? 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Josep Grau i Seris 
Diputat del G. P. de CiU 

3.25.15. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les compensacions pre
vistes per als propietaris afectats per 
la zona de protecció especial per als 
ocells d’Almenar (Segrià) 
Tram. 314-02904/08 

Formulació: Josep Grau i Seris, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Grau i Seris, Diputat del Grup de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

– Quines compensacions pensa arbitrar el Govern als 
propietaris directes afectats per la Zona d’especial pro
tecció per a les aus (ZEPA) d’Almenar? 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Josep Grau i Seris 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les compensacions pre
vistes per als propietaris afectats per 
la zona de protecció especial per als 
ocells de Bellpuig (Urgell) 
Tram. 314-02906/08 

Formulació: Josep Grau i Seris, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Grau i Seris, Diputat del Grup de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

– Quines compensacions pensa arbitrar el Govern als 
propietaris afectats per la Zona d’especial protecció per 
a les aus (ZEPA) de Bellpuig? 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Josep Grau i Seris 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les compensacions pre
vistes per als propietaris afectats per 
la zona de protecció especial per als 
ocells d’Alguaire (Segrià) 
Tram. 314-02905/08 

Formulació: Josep Grau i Seris, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Grau i Seris, Diputat del Grup de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

– Quines compensacions pensa arbitrar el Govern als 
propietaris afectats per la Zona d’especial protecció per 
a les aus (ZEPA) d’Alguaire? 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Josep Grau i Seris 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el cost de les obres d’am
pliació del polígon industrial de Camp 
Llong, de Balaguer (Noguera) 
Tram. 314-02907/08 

Formulació: Josep Grau i Seris, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Grau i Seris, Diputat del Grup de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

– Quin cost tenen les obres d’ampliació del polígon 
industrial de Camp Llong de Balaguer? 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Josep Grau i Seris 
Diputat del G. P. de CiU 

3.25.15. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la promoció i la qualitat de 
la fruita dolça de la província de Lleida 
Tram. 314-02908/08 

Formulació: Josep Grau i Seris, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Grau i Seris, Diputat del Grup de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

– Quines previsions té el Govern per a la promoció i 
qualitat de la fruita dolça de les comarques de Lleida? 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Josep Grau i Seris 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el calendari previst de les 
obres de l’aeroport d’Alguaire (Segrià) 
Tram. 314-02910/08 

Formulació: Josep Grau i Seris, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Grau i Seris, Diputat del Grup de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

– Quin calendari ha previst el Govern per iniciar i aca
bar les obres de l’aeroport d’Alguaire a la comarca del 
Segrià? 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Josep Grau i Seris 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el manteniment dels llocs 
de treball de l’empresa Primayor, de 
Mollerussa (Pla d’Urgell) 
Tram. 314-02909/08 

Formulació: Josep Grau i Seris, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Grau i Seris, Diputat del Grup de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

– Quines previsions té el Govern per mantenir els llocs 
de treball a l’empresa càrnica Primajor de Mollerussa? 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Josep Grau i Seris 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’alliberament dels peat
ges de l’autopista AP-2 entre Soses i el 
Vendrell per als residents 
Tram. 314-02911/08 

Formulació: Josep Grau i Seris, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Grau i Seris, Diputat del Grup de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

– Quines previsions té el Govern per alliberar els peat
ges de l’autopista AP2 entre Soses i el Vendrell per als 
residents a la plana de Lleida i municipis que limiten 
amb aquesta autopista? 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Josep Grau i Seris 
Diputat del G. P. de CiU 

3.25.15. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les negociacions per a 
modificar la proposta de reforma de 
l’Organització Comuna de Mercat de 
les fruites i les hortalisses 
Tram. 314-02912/08 

Formulació: Josep Grau i Seris, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Grau i Seris, Diputat del Grup de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

– Quines negociacions porta a terme el Govern per tal 
de modificar la proposta de reforma de l’Organització 
Comuna de Mercat (O.C.M), de fruites i hortalisses? 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Josep Grau i Seris 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la unitat d’acció amb el sec
tor de la fruita dolça per a aconseguir 
propostes i un calendari d’actuació 
Tram. 314-02914/08 

Formulació: Josep Grau i Seris, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Grau i Seris, Diputat del Grup de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

– Hi ha unitat d’acció entre el Govern i el sector de la 
fruita dolça per aconseguir propostes i un calendari 
d’actuació? 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Josep Grau i Seris 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la tramitació de la denomi
nació d’origen Pera de Lleida 
Tram. 314-02913/08 

Formulació: Josep Grau i Seris, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Grau i Seris, Diputat del Grup de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

– En quin moment es troba la tramitació de la Denomi
nació d’Origen Pera de Lleida? 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Josep Grau i Seris 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió de finançament 
per a donar suport al Consell Estratè
gic de la Fruita Dolça 
Tram. 314-02915/08 

Formulació: Josep Grau i Seris, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Grau i Seris, Diputat del Grup de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

– Quines previsions financeres té el Govern per donar 
suport al Consell estratègic de la fruita dolça? 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Josep Grau i Seris 
Diputat del G. P. de CiU 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures sanitàries per 
a evitar la grip aviària 
Tram. 314-02916/08 

Formulació: Josep Grau i Seris, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Grau i Seris, Diputat del Grup de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

– Quines mesures sanitàries aplica el Govern per evitar 
l’entrada a Catalunya de la Grip Aviar? 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Josep Grau i Seris 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures per a pal·liar 
la crisi dels cítrics 
Tram. 314-02917/08 

Formulació: Xavier Pallarès i Povill, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Xavier Pallarès i Povill, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta al Govern, per tal que sigui contestada 
per escrit: 

– Quines mesures ha impulsat el govern per tal de pal·liar 
la crisi dels cítrics a Catalunya? 

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2007 

Xavier Pallarès i Povill 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les reunions amb la Taula 
Sectorial dels Cítrics 
Tram. 314-02918/08 

Formulació: Xavier Pallarès i Povill, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Xavier Pallarès i Povill, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta al Govern, per tal que sigui contestada 
per escrit: 

– En quines ocasions s’ha reunit el Govern amb la taula 
sectorial dels cítrics l’any 2007? Quin és el calendari de 
reunions previstes pel Govern? Quines entitats té pre
vist de convocar-hi? Sota quins criteris les ha escollit? 

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2007 

Xavier Pallarès i Povill 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el grau d’execució dels 
acords contrets amb la Taula Sectorial 
dels Cítrics 
Tram. 314-02919/08 

Formulació: Xavier Pallarès i Povill, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Xavier Pallarès i Povill, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta al Govern, per tal que sigui contestada 
per escrit: 

– Quin és el grau d’execució dels acords que ha pres el 
govern en les trobades que ha mantingut amb la taula 
sectorial dels cítrics de Catalunya en relació a la crisi 
dels cítrics? 

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2007 

Xavier Pallarès i Povill 
Diputat del G. P. de CiU 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’execució del Pla de des
envolupament rural del 2006 
Tram. 314-02920/08 

Formulació: Xavier Pallarès i Povill, junta
ment amb un altre diputat del Grup Parla
mentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Xavier Pallarès i Povill, i Agustí López i Pla, diputats 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord 
amb el que estableix l’article 144 del Reglament de la 
Cambra, formulen la següent pregunta al Govern, per 
tal que sigui contestada per escrit: 

– Quin és el grau d’execució del Pla de Desenvolupa
ment Rural de l’any 2006? Quins recursos resten per 
executar? Quina previsió té el Govern per tal que s’exe
cutin tots els recursos previstos per a l’arranjament de 
camins rurals i accessos rurals? Quin és el romanent? 
Es demana llistat detallat per comarca i per municipi. 

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2007 

Xavier Pallarès i Povill Agustí López i Pla 
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures previstes per 
al 2007 per a potenciar i consolidar la 
pagesia 
Tram. 314-02922/08 

Formulació: Xavier Pallarès i Povill, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Xavier Pallarès i Povill, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta al Govern, per tal que sigui contestada 
per escrit: 

– Quines mesures té previstes el govern per potenciar 
i consolidar la pagesia al territori per a l’any 2007? Es 
demana llistat detallat per comarca 

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2007 

Xavier Pallarès i Povill 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els criteris aplicats per a 
adjudicar els expedients de millora de 
camins i accessos rurals 
Tram. 314-02921/08 

Formulació: Xavier Pallarès i Povill, junta
ment amb un altre diputat del Grup Parla
mentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Xavier Pallarès i Povill i Agustí López i Pla, diputats 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord 
amb el que estableix l’article 144 del Reglament de la 
Cambra, formulen la següent pregunta al Govern, per 
tal que sigui contestada per escrit: 

– Quins criteris ha utilitzat el Govern per a l’adjudica
ció dels expedients destinats a la millora de camins i 
accessos rurals del Pla de Desenvolupament Rural de 
l’any 2006? 

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2007 

Xavier Pallarès i Povill Agustí López i Pla 
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures previstes per 
al 2007 per a afavorir la competitivitat 
de la indústria agroalimentària 
Tram. 314-02923/08 

Formulació: Xavier Pallarès i Povill, junta
ment amb un altre diputat del Grup Parla
mentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Xavier Pallarès i Povill, i Joan Raventós i Pujadó, dipu
tats del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla
ment de la Cambra, formulen la següent pregunta al 
Govern, per tal que sigui contestada per escrit: 

– Quines mesures té previstes el govern destinades a 
afavorir la competitivitat de la indústria agroalimentària 
a Catalunya per a l’any 2007? Es demana llistat deta
llat per comarca. 

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2007 

Xavier Pallarès i Povill Joan Raventós i Pujadó 
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures i els recursos 
previstos per al 2007 per a impulsar la 
diversificació de l’activitat econòmica 
al camp 
Tram. 314-02924/08 

Formulació: Xavier Pallarès i Povill, junta
ment amb un altre diputat del Grup Parla
mentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Xavier Pallarès i Povill, i Joan Raventós i Pujadó, dipu
tats del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla
ment de la Cambra, formulen la següent pregunta al 
Govern, per tal que sigui contestada per escrit: 

– Quines mesures té previstes el govern destinades a 
impulsar la diversificació de l’activitat econòmica al 
món rural per a l’any 2007? Quins recursos té previs
tos destinar-hi? Es demana llistat detallat per comarca. 

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2007 

Xavier Pallarès i Povill Joan Raventós i Pujadó 
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures i els recursos 
per a elaborar i aplicar un pla de for
mació dels professionals agraris 
Tram. 314-02928/08 

Formulació: Xavier Pallarès i Povill, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Xavier Pallarès i Povill, diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar
ticle 144 del Reglament de la Cambra, formula la següent 
pregunta al Govern, per tal que sigui contestada per escrit: 

– Quines mesures ha dut a terme el govern per elabo
rar i aplicar un pla de formació dels professionals agra
ris que els permeti l’adaptació a les contínues innova
cions i les noves exigències? Quin és el contingut 
d’aquest pla? Quina calendarització té prevista el go
vern en relació a aquest pla? Quins recursos destinarà 
en la seva elaboració? 

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2007 

Xavier Pallarès i Povill 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures per a estruc
turar i enfortir les potencialitats dels 
sectors agrícoles i ramaders 
Tram. 314-02927/08 

Formulació: Xavier Pallarès i Povill, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Xavier Pallarès i Povill, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta al Govern, per tal que sigui contestada 
per escrit: 

– Quines mesures ha dut a terme el govern per estruc
turar i enfortir les potencialitats dels diversos sectors 
agrícoles i ramaderes? Quines mesures i recursos té 
previstos destinar-hi per a l’any 2007? 

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2007 

Xavier Pallarès i Povill 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures i els recur
sos per a impulsar l’ús de les assegu
rances agràries per a afrontar els ris
cos naturals 
Tram. 314-02929/08 

Formulació: Xavier Pallarès i Povill, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Xavier Pallarès i Povill, diputat del Grup Parlamenta
ri de Convergència i Unió, d’acord amb el que esta
bleix l’article 144 del Reglament de la Cambra, formu
la la següent pregunta al Govern, per tal que sigui 
contestada per escrit: 

– Quines mesures ha dut a terme el govern per impul
sar l’ús de les assegurances agràries per fer front als 
riscos naturals? Quins recursos hi ha destinat? Quines 
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mesures i recursos té previstos destinar-hi al llarg del 
2007? Es demana llistat detallat per comarca. 

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2007 

Xavier Pallarès i Povill
 
Diputat del G. P. de CiU
 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el desplaçament dels toxi
còmans al districte de Sants-Montjuïc, 
de Barcelona 
Tram. 314-02930/08 

Formulació: Francesc Homs i Molist, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Francesc Homs i Molist, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern: 

– Té constància el Govern que el desmantellament del 
barri de Can Tunis de Barcelona hagi provocat el despla
çament dels toxicòmans al districte de Sants-Montjuïc? 

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2007 

Francesc Homs i Molist 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la coordinació amb l’Ajun
tament per a controlar les activitats 
derivades del mercat ambulant del car
rer de l’Arc de Sant Agustí, de Barce
lona 
Tram. 314-02932/08 

Formulació: Francesc Homs i Molist, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Francesc Homs i Molist, diputat del Grup de Conver
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’arti
cle 144 del Reglament de la Cambra formula la següent 
pregunta per escrit al Govern. 

– Quins són els mecanismes de coordinació entre el 
Govern i l’Ajuntament de Barcelona pel que fa als con
trols de les activitats derivades de l’existència d’un 
mercat ambulant irregular al carrer de l’Arc de Sant 
Agustí de la ciutat de Barcelona, que pot tenir incidèn
cia sobre la seguretat ciutadana de la zona? 

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2007 

Francesc Homs i Molist 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el mercat ambulant del 
carrer de l’Arc de Sant Agustí, de Bar
celona 
Tram. 314-02931/08 

Formulació: Francesc Homs i Molist, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Francesc Homs i Molist, diputat del Grup de Conver
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’arti
cle 144 del Reglament de la Cambra formula la se
güent pregunta per escrit al Govern. 

– Quin coneixement té el Govern de l’existència d’un 
mercat ambulant irregular al carrer de l’Arc de Sant 
Agustí de la ciutat de Barcelona, que pot tenir incidèn
cia sobre la seguretat ciutadana de la zona? 

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2007 

Francesc Homs i Molist
 
Diputat del G. P. de CiU
 

3.25.15. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els municipis d’entre 5.000 
i 10.000 habitants que disposen de cos 
de policia o de vigilants 
Tram. 314-02933/08 

Formulació: Francesc Homs i Molist, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Francesc Homs i Molist, diputat del Grup de Conver
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’arti
cle 144 del Reglament de la Cambra formula la següent 
pregunta per escrit al Govern. 

– Quins són els municipis de Catalunya entre 5.000 i 
10.000 habitants que disposen de cos de policia local o 
de vigilants? (Detallis la informació municipi per mu
nicipi amb indicació del nombre d’agents o vigilants) 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Francesc Homs i Molist 
Diputat del G. P. de CiU 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el dispositiu de seguretat 
del Parc Güell i el seu entorn 
Tram. 314-02934/08 

Formulació: Francesc Homs i Molist, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Francesc Homs i Molist, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern: 

En relació als recents danys provocats per actes vandà
lics al Park Güell de Barcelona, 

– Quin és el dispositiu de seguretat en aquest parc i el 
seu entorn? 

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2007 

Francesc Homs i Molist 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la coordinació entre els 
Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urba
na en la vigilància del Parc Güell, a 
Barcelona 
Tram. 314-02936/08 

Formulació: Francesc Homs i Molist, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Francesc Homs i Molist, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern: 

En relació als recents danys provocats per actes vandà
lics al Park Güell de Barcelona, 

– Quins són els mecanismes de coordinació entre Mos
sos d’Esquadra i Guàrdia Urbana pel que fa a la vigi
lància d’aquest parc i el seu entorn? 

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2007 

Francesc Homs i Molist 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’increment de la insegure
tat ciutadana al Parc Güell i el seu en
torn 
Tram. 314-02935/08 

Formulació: Francesc Homs i Molist, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Francesc Homs i Molist, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern: 

En relació als recents danys provocats per actes vandà
lics al Park Güell de Barcelona, 

– Té constància el Govern d’un increment de la insegu
retat ciutadana en el recinte del parc i el seu entorn? 

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2007 

Francesc Homs i Molist 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’entrada en funcionament 
de la comissaria de la Policia de la Ge
neralitat - Mossos d’Esquadra de l’àrea 
bàsica policial de l’Eixample, de Bar
celona 
Tram. 314-02937/08 

Formulació: Francesc Homs i Molist, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Francesc Homs i Molist, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern: 

– Quan es preveu que entri en funcionament la comis
saria de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esqua
dra de l’Àrea Bàsica Policial de l’Eixample de Barce
lona? 

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2007 

Francesc Homs i Molist 
Diputat del G. P. de CiU 

3.25.15. 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’endarreriment en la cons
trucció de la comissaria de la Policia de 
la Generalitat - Mossos d’Esquadra de 
l’Eixample, de Barcelona 
Tram. 314-02938/08 

Formulació: Francesc Homs i Molist, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Francesc Homs i Molist, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern: 

– Per quin motiu tenen un endarreriment tan gran les 
obres de construcció de la comissaria de la Policia de la 
Generalitat - Mossos d’Esquadra de l’Eixample de Bar
celona? 

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2007 

Francesc Homs i Molist 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les detencions per robato
ris i actes de vandalisme en cotxes du
rant el 2007 al barri del Poblenou, de 
Barcelona 
Tram. 314-02940/08 

Formulació: Francesc Homs i Molist, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Francesc Homs i Molist, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern: 

– Quin és el nombre de detinguts per part del Cos dels 
Mossos d’Esquadra, durant l’any 2007, al barri del 
Poblenou de Barcelona pel que fa a robatoris i actes de 
vandalisme en cotxes estacionats al carrer? 

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2007 

Francesc Homs i Molist 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el servei de l’oficina d’aten
ció ciutadana del Cos de Mossos d’Es
quadra de la Gran Via de les Corts Cata
lanes, de Barcelona 
Tram. 314-02939/08 

Formulació: Francesc Homs i Molist, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Francesc Homs i Molist, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern: 

– Considera que l’Oficina d’atenció ciutadana del cos 
de Mossos d’Esquadra de la Gran Via de les Corts Ca
talanes, 456 de Barcelona, és suficient per prestar un 
servei adequat a la ciutadania fins que no es construeixi 
la nova comissaria de la Plaça Espanya? 

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2007 

Francesc Homs i Molist 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les denúncies per robatori 
de motocicletes i ciclomotors al dis
tricte d’Horta-Guinardó, de Barcelona, 
des del dia 1 de desembre de 2006 
Tram. 314-02941/08 

Formulació: Francesc Homs i Molist, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Francesc Homs i Molist, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern: 

– Quantes denúncies ha rebut la Policia de la Genera
litat - Mossos d’Esquadra per robatori de motos i ciclo
motors al districte d’Horta Guinardó de Barcelona des 
del dia 1 de desembre de 2006? Quants d’aquests vehi
cles s’han pogut recuperar? 

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2007 

Francesc Homs i Molist 
Diputat del G. P. de CiU 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la presència de toxicò
mans al carrer dels Ferrocarrils Cata
lans, de Barcelona 
Tram. 314-02942/08 

Formulació: Francesc Homs i Molist, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Francesc Homs i Molist, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern: 

– Quines mesures ha pres el Govern per acabar amb la 
presència de toxicòmans al descampat del davant de 
l’edifici del carrer Ferrocarrils Catalans 71 de Barce
lona? 

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2007 

Francesc Homs i Molist 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els abocadors de runa de 
la Terra Alta 
Tram. 314-02943/08 

Formulació: Xavier Pallarès i Povill, junta
ment amb un altre diputat del Grup Parla
mentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Xavier Pallarès i Povill i Francesc Sancho i Serena, 
diputats del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla
ment de la Cambra, formulen la següent pregunta per 
escrit al Govern, 

A la comarca de la Terra Alta no hi ha cap abocador de 
runes. Els municipis tenen habilitats uns espais que la 
gent, de manera desordenada, hi llencen les runes. Ara 
tots els ajuntaments de la comarca tenen denuncies 
davant de la fiscalia, 

– Hi ha projectat un abocador de runes comarcal? 

– Ha pensat el govern en fer estacions de transferència 
municipals? 

– Quins terminis hi ha previstos? 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Xavier Pallarès i Povill Francesc Sancho i Serena 
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G.P CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la conservació del riu Ciu
rana a la Ribera d’Ebre 
Tram. 314-02944/08 

Formulació: Xavier Pallarès i Povill, junta
ment amb un altre diputat del Grup Parla
mentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Xavier Pallarès i Povill i Francesc Sancho i Serena, 
diputats del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla
ment de la Cambra, formulen la següent pregunta per 
escrit al Govern, 

Durant molts anys el riu Ciurana, al seu pas per la Ri
bera d’Ebre ha causat diferents problemes, s’hi ha fet 
treballs de neteja i de conservació amb bons resultats. 
Ara des de fa uns quants anys no hi ha cap treball de 
conservació, 

– A què és deguda aquesta manca de conservació? 

– Hi ha prevista alguna actuació? 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Xavier Pallarès i Povill Francesc Sancho i Serena 
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G.P CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els barrancs de Santa Bàr
bara (Montsià) 
Tram. 314-02945/08 

Formulació: Xavier Pallarès i Povill, junta
ment amb un altre diputat del Grup Parla
mentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Xavier Pallarès i Povill i Francesc Sancho i Serena, 
diputats del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla
ment de la Cambra, formulen la següent pregunta per 
escrit al Govern, 

Durant els aiguats de l’any 2000, la població de Santa 
Bàrbara va patir greus conseqüències materials perquè 
al barranc de Telós o també anomenat Martinenca, que 
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passa pel mig de la població, no podia assumir la quan
titat d’aigua. 

En aquest sentit, l’Ajuntament va iniciar converses amb 
el Govern per tal de desviar aquestes aigües cap al bar
ranc de Lledó, 

– Té coneixement el govern d’aquesta actuació? 

– Quines actuacions hi té previstes i en quin termini? 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Xavier Pallarès i Povill Francesc Sancho i Serena 
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G.P CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els permisos de paternitat 
del personal al servei de les adminis
tracions públiques 
Tram. 314-02946/08 

Formulació: Pilar Pifarré i Matas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Pilar Pifarré i Matas, Diputada del Grup de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

Atesa la Llei 8/2006, de 5 de juliol de mesures de con
ciliació de la vida personal, familiar i laboral del perso
nal al servei de les administracions públiques de 
Catalunya, 

– Des de la seva entrada en vigor el 14 de juliol de 
2006, quantes persones han fet ús del dret que els dóna 
aquesta Llei per tal de gaudir del permís de paternitat? 

– Quin percentatge representa aquesta xifra respecte el 
total de persones que, dins l’àmbit d’actuació de la llei, 
haguessin pogut per ús d’aquest dret durant aquest pe
ríode de temps? 

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2007 

Pilar Pifarré i Matas 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el coneixement del dret a 
permís de paternitat entre el personal 
al servei de les administracions públi
ques 
Tram. 314-02947/08 

Formulació: Pilar Pifarré i Matas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Pilar Pifarré i Matas, Diputada del Grup de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

Atesa la Llei 8/2006, de 5 de juliol de mesures de con
ciliació de la vida personal, familiar i laboral del perso
nal al servei de les administracions públiques de 
Catalunya. 

– Ha realitzat algun tipus de campanya informativa el 
Govern de la Generalitat per a fer conèixer al personal al 
serveis de les administracions públiques de Catalunya els 
nous drets dels quals poden gaudir gràcies a aquesta llei? 

– En cas afirmatiu, quin tipus de campanya informati
va ha realitzat? 

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2007 

Pilar Pifarré i Matas 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la bandera que ha presidit 
els actes protocol·laris del conseller de 
la Vicepresidència en la seva estada a
l’Índia 
Tram. 314-02948/08 

Formulació: Carles Pellicer i Punyed, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carles Pellicer i Punyed, diputat del Grup de Conver
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’arti
cle 144 del Reglament de la Cambra formula la següent 
pregunta per escrit al Govern, 

Atès el recent viatge del Conseller de la Vicepresidència 
de la Generalitat a l’Índia, 
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– Quina ha estat la bandera oficial que ha presidit els 
actes protocol·laris del Conseller de la Vicepresidència 
de la Generalitat, Sr. Carod Rovira, en la seva visita a 
la Índia? 

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2007 

Carles Pellicer i Punyed 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’elaboració d’una nova 
llei de cooperatives 
Tram. 314-02949/08 

Formulació: Meritxell Borràs i Solé, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Meritxell Borràs i Solé, Diputada del Grup Parlamen
tari de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’es
tableix a l’article 144 del Reglament de la Cambra for
mula la següent pregunta per escrit al Govern, 

– Té previst el Govern elaborar una nova llei catalana 
de cooperatives? En cas afirmatiu, quines seran les 
principals modificacions respecte el marc normatiu 
català aprovat el 2002? 

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2007 

Meritxell Borràs i Solé 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la creació de 9.000 places 
de formació professional del 2004 ençà 
Tram. 314-02950/08 

Formulació: M. Rosa Fortuny i Torroella, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

M. Rosa Fortuny i Torroella, Diputada del Grup de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Govern. 

Atès que en la sessió informativa del dia 16 de febrer de 
2007 del Conseller d’Educació davant la Comissió 
d’Educació i Universitats va ser lliurat als diputats i 
diputades un document de balanç i d’objectius, 

– Des de l’any 2004 fins avui, on s’han creat les 9.000 
noves places de Formació Professional? 

Es demana la informació per territoris, per centres, per 
famílies professionals, per cicles, per règim d’estudis, 
diferenciant quants en règim presencial i quants en no 
presencial. 

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2007 

M. Rosa Fortuny i Torroella 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la creació de noves places 
de cicles formatius de grau mitjà 
Tram. 314-02951/08 

Formulació: M. Rosa Fortuny i Torroella, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

M. Rosa Fortuny i Torroella, Diputada del Grup de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Govern. 

Atès que en la sessió informativa del dia 16 de febrer de 
2007 del Conseller d’Educació davant la Comissió 
d’Educació i Universitats va ser lliurat als diputats i 
diputades un document de balanç i d’objectius, 

– Quantes d’aquestes noves places corresponen a Ci
cles Formatius de Grau Mitjà (CFGM)? 

Es demana la informació per territoris, per centres, per 
famílies professionals, per cicles i per règim d’estudis. 

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2007 

M. Rosa Fortuny i Torroella 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la creació de noves places 
de cicles formatius de grau superior 
Tram. 314-02952/08 

Formulació: M. Rosa Fortuny i Torroella, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

M. Rosa Fortuny i Torroella, Diputada del Grup de Con
vergència i Unió, d’acord amb el que estableix a l’article 
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144 del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern. 

Atès que en la sessió informativa del dia 16 de febrer de 
2007 del Conseller d’Educació davant la Comissió 
d’Educació i Universitats va ser lliurat als diputats i 
diputades un document de balanç i d’objectius, 

– Quantes d’aquestes noves places corresponen a Ci
cles Formatius de Grau Superior (CFGS)? 

Es demana la informació per territoris, per centres, per 
famílies professionals, per cicles i per règim d’estudis. 

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2007 

M. Rosa Fortuny i Torroella
 
Diputada del G. P. de CiU
 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els nous grups de cicles 
formatius creats del 2004 ençà 
Tram. 314-02954/08 

Formulació: M. Rosa Fortuny i Torroella, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’ocupació de les 9.000 
places de formació professional crea-
des del 2004 ençà 
Tram. 314-02953/08 

Formulació: M. Rosa Fortuny i Torroella, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

M. Rosa Fortuny i Torroella, Diputada del Grup de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Govern. 

Atès que en la sessió informativa del dia 16 de febrer de 
2007 del Conseller d’Educació davant la Comissió 
d’Educació i Universitats va ser lliurat als diputats i 
diputades un document de balanç i d’objectius, 

– Quin és el nombre real d’alumnes que han ocupat les 
9.000 noves places de Formació Professional? 

Es demana la informació per territoris, per centres, per 
famílies professionals, per cicles, per règim d’estudis i 
per gènere de l’alumnat. 

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2007 

M. Rosa Fortuny i Torroella 
Diputada del G. P. de CiU 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

M. Rosa Fortuny i Torroella, Diputada del Grup de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Govern. 

Atès que en la sessió informativa del dia 16 de febrer de 
2007 del Conseller d’Educació davant la Comissió 
d’Educació i Universitats va ser lliurat als diputats i 
diputades un document de balanç i d’objectius, 

– Quins són els «més de 300 nous grups» de cicles for
matius creats des de l’any 2004 fins a dia d’avui? 

Es demana la informació per territoris, per localitats, per 
centres (especificant-ne la tipologia), per famílies profes
sionals, per cicles, per cursos, per nombre d’alumnes per 
grup i per gènere de l’alumnat. 

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2007 

M. Rosa Fortuny i Torroella 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el professorat per als 
nous grups de cicles formatius creats 
del 2004 ençà 
Tram. 314-02955/08 

Formulació: M. Rosa Fortuny i Torroella, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

M. Rosa Fortuny i Torroella, Diputada del Grup de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Govern. 

Atès que en la sessió informativa del dia 16 de febrer de 
2007 del Conseller d’Educació davant la Comissió 
d’Educació i Universitats va ser lliurat als diputats i 
diputades un document de balanç i d’objectius, 
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– Quin és el nombre de professorat de nova incorpora-
ció per atendre els «més de 300 nous grups» de cicles 
formatius creats des de l’any 2004 fins a dia d’avui? 

Es demana la informació per territoris, per centres, per 
famílies professionals, per cicles, per titulació del pro
fessorat i per gènere del mateix. 

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2007 

M. Rosa Fortuny i Torroella 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els alumnes de les 9.000 
places de formació professional crea-
des del 2004 ençà que han superat un 
cicle formatiu de grau mitjà 
Tram. 314-02956/08 

Formulació: M. Rosa Fortuny i Torroella, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

M. Rosa Fortuny i Torroella, Diputada del Grup de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Govern. 

Atès que en la sessió informativa del dia 16 de febrer de 
2007 del Conseller d’Educació davant la Comissió 
d’Educació i Universitats va ser lliurat als diputats i 
diputades un document de balanç i d’objectius, 

– Quants dels alumnes que han ocupat les 9.000 noves 
places de Formació Professional creades han superat el 
Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM) que han cursat? 

Es demana la informació per territoris, localitats, per 
centres, per famílies professionals, per cicles i per gè
nere dels alumnes. 

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2007 

M. Rosa Fortuny i Torroella 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els alumnes de les 9.000 
places de formació professional crea-
des del 2004 ençà que han superat un 
cicle formatiu de grau superior 
Tram. 314-02957/08 

Formulació: M. Rosa Fortuny i Torroella, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

M. Rosa Fortuny i Torroella, Diputada del Grup de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Govern. 

Atès que en la sessió informativa del dia 16 de febrer de 
2007 del Conseller d’Educació davant la Comissió 
d’Educació i Universitats va ser lliurat als diputats i 
diputades un document de balanç i d’objectius, 

– Quants dels alumnes que han ocupat les 9.000 noves 
places de Formació Professional creades han superat el 
Cicles Formatius Grau Superior (CFGS) que han cur
sat? 

Es demana la informació per territoris, per localitats, 
per centres, per famílies professionals, per cicles i per 
gènere dels alumnes. 

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2007 

M. Rosa Fortuny i Torroella 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la depuradora de Santa 
Bàrbara (Montsià) 
Tram. 314-02958/08 

Formulació: Xavier Pallarès i Povill, junta
ment amb un altre diputat del Grup Parla
mentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Xavier Pallarès i Povill i Francesc Sancho i Serena, 
diputats del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla
ment de la Cambra, formulen la següent pregunta per 
escrit al Govern, 

La Població de Santa Bàrbara (Montsià), disposa en 
l’actualitat d’una depuradora que per les característi
ques de la mateixa i per l’augment de la població, ha 
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quedat del tot insuficient. Des de l’Ajuntament veuen 
amb preocupació com al pla de depuradores de la co
marca del Montsià no hi apareix aquesta depuradora, 

– Pensa el govern fer alguna actuació en aquest sentit 
al municipi de Santa Bàrbara? Quina? En quins termi
nis d’execució? 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Xavier Pallarès i Povill Francesc Sancho i Serena 
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G.P CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les depuradores projecta
des al Baix Ebre 
Tram. 314-02959/08 

Formulació: Xavier Pallarès i Povill, junta
ment amb un altre diputat del Grup Parla
mentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Xavier Pallarès i Povill i Francesc Sancho i Serena, 
diputats del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla
ment de la Cambra, formulen la següent pregunta per 
escrit al Govern, 

– Quines depuradores hi ha projectades a la comarca 
del Baix Ebre? 

– Quines previsions d’execució té el Govern? 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Xavier Pallarès i Povill Francesc Sancho i Serena 
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G.P CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les depuradores projecta
des al Montsià 
Tram. 314-02960/08 

Formulació: Xavier Pallarès i Povill, junta
ment amb un altre diputat del Grup Parla
mentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Xavier Pallarès i Povill i Francesc Sancho i Serena, 
diputats del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla
ment de la Cambra, formulen la següent pregunta per 
escrit al Govern, 

– Quines depuradores hi ha projectades a la comarca 
del Montsià? 

3.25.15. 

– Quines previsions d’execució té el Govern? 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Xavier Pallarès i Povill Francesc Sancho i Serena 
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G.P CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les depuradores projecta
des a la Ribera d’Ebre 
Tram. 314-02961/08 

Formulació: Xavier Pallarès i Povill, junta
ment amb un altre diputat del Grup Parla
mentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Xavier Pallarès i Povill i Francesc Sancho i Serena, 
diputats del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla
ment de la Cambra, formulen la següent pregunta per 
escrit al Govern, 

– Quines depuradores hi ha projectades a la comarca de 
la Ribera d’Ebre? 

– Quines previsions d’execució té el Govern? 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Xavier Pallarès i Povill Francesc Sancho i Serena 
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G.P CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les depuradores projecta
des a la Terra Alta 
Tram. 314-02962/08 

Formulació: Xavier Pallarès i Povill, junta
ment amb un altre diputat del Grup Parla
mentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Xavier Pallarès i Povill i Francesc Sancho i Serena, di
putats del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla
ment de la Cambra, formulen la següent pregunta per 
escrit al Govern, 

– Quines depuradores hi ha projectades a la comarca de 
la Terra Alta? 

– Quines previsions d’execució té el Govern? 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Xavier Pallarès i Povill Francesc Sancho i Serena 
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G.P CiU 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les actuacions per a pro
moure el turisme intel·ligent a Flix (Ri
bera d’Ebre) 
Tram. 314-02963/08 

Formulació: Ramon Espadaler i Parceri
sas, del Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Ramon Espadaler i Parcerisas, diputat del Grup de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern, 

– Quines actuacions ha impulsat o té previst impulsar 
el Govern de la Generalitat en relació a la promoció del 
turisme intel·ligent a la ciutat de Flix anunciada a les 
acaballes de la passada legislatura? 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Ramon Espadaler i Parcerisas 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la captació del turisme 
intel·ligent per a Flix (Ribera d’Ebre) 
Tram. 314-02964/08 

Formulació: Ramon Espadaler i Parceri
sas, del Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Ramon Espadaler i Parcerisas, diputat del Grup de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern, 

– Com es concreta la captació de turisme intel·ligent per 
a la ciutat de Flix, anunciada pel Govern de la Genera
litat a les acaballes de la passada Legislatura? 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Ramon Espadaler i Parcerisas 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el cànon de l’aigua 
Tram. 314-02965/08 

Formulació: Ramon Espadaler i Parceri
sas, del Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Ramon Espadaler i Parcerisas, diputat del Grup de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern, 

– Quin és el capteniment del Govern en relació al cà
non de l’aigua, particularment en allò que es refereix al 
seu increment al llarg de la present Legislatura? 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Ramon Espadaler i Parcerisas 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la data de cobrament del 
deute contret pel Ministeri de Medi 
Ambient amb la Generalitat en el con
text del Pla nacional de sanejament i 
depuració 
Tram. 314-02966/08 

Formulació: Ramon Espadaler i Parceri
sas, del Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Ramon Espadaler i Parcerisas, diputat del Grup de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern, 

– En quina data l’Agència Catalana de l’Aigua ha cobrat 
la totalitat o part del deute del contret pel Ministerio de 
Medio Ambiente amb la Generalitat en el context del Plan 
Nacional de Depuración, el cobrament del qual fou anun
ciat al Ple del Parlament per l’H. Conseller Milà a les 
acaballes de la passada Legislatura? 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Ramon Espadaler i Parcerisas 
Diputat del G. P. de CiU 

3.25.15. 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els criteris del delegat del 
Govern a Tarragona per a afirmar que 
a Tarragona hi ha enllumenat públic 
il·legal 
Tram. 314-02967/08 

Formulació: Ramon Espadaler i Parceri
sas, juntament amb dos altres diputats 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Ramon Espadaler i Parcerisas, Joan Miquel Nadal i 
Malé i Carles Sala i Roca diputats del Grup de Conver
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’arti
cle 144 del Reglament de la Cambra, formulen la se
güent pregunta per escrit al Govern, 

– En quins criteris es basa el Delegat del Govern a la 
demarcació de Tarragona per afirmar que a la ciutat de 
Tarragona hi ha enllumenat públic il·legal? 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Ramon Espadaler i Parcerisas, diputat del G. P. de CiU; 
Joan Miquel Nadal i Malé, diputat del G. P. de CiU; 
Carles Sala i Roca, diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les actuacions empreses 
pel delegat del Govern a Tarragona amb 
relació a l’enllumenat públic il·legal a la 
ciutat de Tarragona 
Tram. 314-02968/08 

Formulació: Ramon Espadaler i Parceri
sas, juntament amb dos altres diputats del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Ramon Espadaler i Parcerisas, Joan Miquel Nadal i 
Malé i Carles Sala i Roca diputats del Grup de Con
vergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’ar
ticle 144 del Reglament de la Cambra, formulen la se
güent pregunta per escrit al Govern, 

– Quines actuacions ha emprès el Delegat del Govern a 
la Demarcació de Tarragona en relació a l’enllumenat 
il·legal que, a parer seu, i ha a la ciutat de Tarragona i que 

3.25.15. 

ell mateix va denunciar en roda de premsa el passat 21 de 
febrer? 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Ramon Espadaler i Parcerisas, diputat del G. P. de CiU; 
Joan Miquel Nadal i Malé, diputat del G. P. de CiU; 
Carles Sala i Roca, diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’existència d’enllumenats 
públics il·legals en ciutats de la provín
cia de Tarragona altres que els denun
ciats pel delegat del Govern a Tarra
gona 
Tram. 314-02969/08 

Formulació: Ramon Espadaler i Parceri
sas, juntament amb dos altres diputats 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Ramon Espadaler i Parcerisas, Joan Miquel Nadal i 
Malé i Carles Sala i Roca diputats del Grup de Conver
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’arti
cle 144 del Reglament de la Cambra, formulen la se
güent pregunta per escrit al Govern, 

– Existeixen enllumenats il·legals en altres ciutats de la 
demarcació de Tarragona, més enllà dels denunciats pel 
Delegat del Govern? En cas afirmatiu: preveu el Dele
gat del Govern a Tarragona fer-ne la denúncia pública? 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Ramon Espadaler i Parcerisas, diputat del G. P. de CiU; 
Joan Miquel Nadal i Malé, diputat del G. P. de CiU; 
Carles Sala i Roca, diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el cost de la prova pilot 
prèvia a la construcció de la pedrera 
Vallensana, de Badalona (Barcelonès) 
Tram. 314-02970/08 

Formulació: Ramon Espadaler i Parceri
sas, del Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Ramon Espadaler i Parcerisas, diputat del Grup de Con
vergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’arti
cle 144 del Reglament de la Cambra, formula la següent 
pregunta per escrit al Govern, 

3. TRAMITACIONS EN CURS 



 

 

 

 

163 

Núm. 44 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 13 de març de 2007 

Atès el conveni de col·laboració subscrit en data 2 de 
juny de 2005 entre l’Ajuntament de Badalona, l’Agèn
cia de Residus de Catalunya, l’Entitat Metropolitana 
dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus i la 
Societat Gestora Metropolitana de Runes, SA per a la 
construcció de la Pedrera Vallensana, de Badalona 
(Barcelonès), 

– Quins són els motius en virtut dels quals el pressupost 
estimat fixat per a la realització d’una prova pilot en 
2.940.910 euros, a finançar conjuntament entre l’Agèn
cia de Residus de Catalunya i l’Entitat Metropolitana dels 
Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus, en un 
percentatge del 50% s’ha incrementat en 2.958.556,84 
euros? 

– Quines són les actuacions no previstes inicialment en 
el conveni esmentat que han dut a doblar el pressupost 
estimat? 

– Per quins motius no es va preveure que les actuacions 
per a realitzar la prova pilot podrien comportar un aug
ment del doble del pressupost inicialment estimat? 

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2007 

Ramon Espadaler i Parcerisas 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la constitució d’una co
missió executiva a l’Agència Catalana 
de Consum 
Tram. 314-02971/08 

Formulació: Antoni Fernández Teixidó, 
juntament amb un altre diputat del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Antoni Fernàndez Teixidó i Xavier Dilmé i Vert, Dipu
tats del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 del Regla
ment de la Cambra formulen la següent pregunta per 
escrit al Govern, 

– Quin és el propòsit de capteniment del Govern pel 
que fa a la constitució d’una comissió executiva dins de 
l’Agència Catalana de Consum? 

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2007 

Antoni Fernàndez Teixidó Xavier Dilmé i Vert 
Diputat de G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les funcions de la comis
sió executiva de l’Agència Catalana de 
Consum 
Tram. 314-02972/08 

Formulació: Antoni Fernández Teixidó, 
juntament amb un altre diputat del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Antoni Fernàndez Teixidó i Xavier Dilmé i Vert, Dipu
tats del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 del Regla
ment de la Cambra formulen la següent pregunta per 
escrit al Govern, 

– Quins són les principals funcions que té encomana
des la comissió executiva de l’Agència Catalana de 
Consum? 

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2007 

Antoni Fernàndez Teixidó Xavier Dilmé i Vert 
Diputat de G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els drets fonamentals que 
ha de garantir una bona política de 
consum 
Tram. 314-02973/08 

Formulació: Antoni Fernández Teixidó, 
juntament amb un altre diputat del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Antoni Fernàndez Teixidó i Xavier Dilmé i Vert, Dipu
tats del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 del Regla
ment de la Cambra formulen la següent pregunta per 
escrit al Govern, 

– Quins drets fonamentals ha de garantir, segons el 
Govern, una bona política de consum? 

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2007 

Antoni Fernàndez Teixidó Xavier Dilmé i Vert 
Diputat de G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU 

3.25.15. 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el grup de treball per a 
simplificar els tràmits administratius i 
la normativa que afecta les empreses 
Tram. 314-02974/08 

Formulació: Antoni Fernández Teixidó, 
del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Antoni Fernàndez Teixidó, Diputat del Grup Parla
mentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cambra 
formula la següent pregunta per escrit al Govern, 

– Quin és el propòsit de capteniment del Govern pel 
que fa al grup de treball creat recentment on participen 
set departaments del Govern per simplificar els tràmits 
administratius i la normativa que afecta a les empreses 
a Catalunya? 

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2007 

Antoni Fernàndez Teixidó 
Diputat de G. P. de CiU 

2. Quin és el cost, quadre de finançament i calendari 
d’execució de la fàbrica de gel que està previst construir 
a Barcelona? 

3. Quin és el cost, quadre de finançament i calendari 
d’execució de les oficines i altres dependències de la 
Confraria de Pescadors de Barcelona? 

4. Quin és el cost, quadre de finançament i calendari 
d’execució del dipòsit de xarxes de Barcelona? 

5. De quina forma totes aquestes instal·lacions estaran 
integrades en un mateix projecte o en el cas de la fà
brica de gel i/o la llotja de pescadors conformaran un 
mateix edifici? 

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2007 

Rafael López i Rueda 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les actuacions previstes 
per a aconseguir que els ciutadans de 
Barcelona puguin gaudir de l’activitat 
pesquera 
Tram. 314-02976/08 

Formulació: Rafael López i Rueda, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el cost, el quadre de fi
nançament i el calendari d’execució 
de les obres de la llotja de peix, la fà
brica de gel, el dipòsit de xarxes i les 
dependències de la Confraria de Pes
cadors de Barcelona 
Tram. 314-02975/08 

Formulació: Rafael López i Rueda, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

Atès l’activitat de pesca en la ciutat de Barcelona. 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

1. Quin és el cost, quadre de finançament i calendari 
d’execució de la nova llotja de peix a la ciutat de Bar
celona? 

3.25.15. 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

– Quines són actuacions previstes per la Generalitat de 
Catalunya, conjuntament amb el Port de Barcelona i 
l’Ajuntament de Barcelona, per aconseguir que l’acti
vitat pesquera de la ciutat de Barcelona formi part del 
continu urbà de la ciutat per tal que, en tot cas garantit 
el normal desenvolupament d’aquesta activitat econò
mica, pugui ser accessible i gaudida pels ciutadans com 
pot ser l’arribada dels vaixells a port o l’activitat de la 
llotja, superant l’actual situació que no ho permet pel 
mal estat de les instal·lacions? 

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2007 

Rafael López i Rueda 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els motius i la naturalesa 
dels canvis normatius en matèria del 
joc dels darrers anys 
Tram. 314-02977/08 

Formulació: Jordi Turull i Negre, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Jordi Turull i Negre, Diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Govern, 

Els darrers mesos l’anterior Govern de Catalunya així 
com l’actual han promogut diverses mesures que gene
ren una alteració molt substancial en les polítiques pú
bliques en matèria del Joc a Catalunya. És per això que 
interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

– Quins són els motius i la naturalesa d’aquests canvis 
normatius que en matèria del joc ha impulsat el Govern 
en els darrers anys a Catalunya? 

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2007 

Jordi Turull i Negre 
Diputat de G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’impacte social que po
den comportar els darrers decrets 
aprovats en matèria de joc 
Tram. 314-02978/08 

Formulació: Jordi Turull i Negre, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Jordi Turull i Negre, Diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Govern, 

Els darrers mesos l’anterior Govern de Catalunya així 
com l’actual han promogut diverses mesures que generen 
una alteració molt substancial en les polítiques públiques 
en matèria del Joc a Catalunya. És per això que interes
sa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamentari: 

– Quina valoració fa el govern de l’impacte social que pot 
comportar els darrers decrets aprovats en matèria Joc? 

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2007 

Jordi Turull i Negre 
Diputat de G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’impacte social i empre
sarial que generarà la normativa apro
vada en matèria de joc els darrers tres 
anys 
Tram. 314-02979/08 

Formulació: Jordi Turull i Negre, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Jordi Turull i Negre, Diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Govern, 

Els darrers mesos l’anterior Govern de Catalunya així 
com l’actual han promogut diverses mesures que gene
ren una alteració molt substancial en les polítiques pú
bliques en matèria del Joc a Catalunya. És per això que 
interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

– Quin impacte social i empresarial generarà tota la 
normativa, aprovada en els darrers tres anys pel Go
vern, en matèria de Joc, tant a Bingos com a nivell tec
nològic? 

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2007 

Jordi Turull i Negre 
Diputat de G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la voluntat que l’Entitat 
Autònoma de Jocs i Apostes compe
teixi per a ocupar l’espai del joc privat 
Tram. 314-02980/08 

Formulació: Jordi Turull i Negre, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Jordi Turull i Negre, Diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Govern, 
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Els darrers mesos l’anterior Govern de Catalunya així 
com l’actual han promogut diverses mesures que gene
ren una alteració molt substancial en les polítiques pú
bliques en matèria del Joc a Catalunya. És per això que 
interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

– És voluntat del govern que l’Entitat Autònoma de 
Jocs i Apostes (EAJA), d’acord amb les darreres mesu
res adoptades competeixi i ocupi l’espai del joc privat 
de Catalunya? 

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2007 

Jordi Turull i Negre
 
Diputat de G. P. de CiU
 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el calendari del concurs 
d’adjudicació del Binjoc, del contracte 
administratiu i de l’aprovació de la nor
ma que regula aquesta loteria 
Tram. 314-02981/08 

Formulació: Jordi Turull i Negre, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Jordi Turull i Negre, Diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Govern, 

Els darrers mesos l’anterior Govern de Catalunya així 
com l’actual han promogut diverses mesures que gene
ren una alteració molt substancial en les polítiques pú
bliques en matèria del Joc a Catalunya. És per això que 
interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

– Quin ha estat el calendari exacte d’adjudicació del 
concurs, del contracte administratiu i de l’aprovació de 
la norma que regula el joc anomenat Binjoc? 

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2007 

Jordi Turull i Negre 
Diputat de G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el concurs d’adjudicació 
de la loteria Binjocs 
Tram. 314-02982/08 

Formulació: Jordi Turull i Negre, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Jordi Turull i Negre, Diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Govern, 

Els darrers mesos l’anterior Govern de Catalunya així 
com l’actual han promogut diverses mesures que gene
ren una alteració molt substancial en les polítiques pú
bliques en matèria del Joc a Catalunya. És per això que 
interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

– Quantes empreses es van presentar al concurs de 
l’anomenat Binjoc? Quina valoració en fa el govern de 
la participació en dit concurs en relació a la participa-
ció en d’altres concursos similars en aquesta matèria? 

– Quines van ser les empreses adjudicatàries al concurs 
anomenat Binjoc? 

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2007 

Jordi Turull i Negre 
Diputat de G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els recursos interposats 
contra el Decret 23/2005, pel qual 
s’aprova el Reglament de màquines re
creatives i d’atzar 
Tram. 314-02983/08 

Formulació: Jordi Turull i Negre, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Jordi Turull i Negre, Diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Govern, 

Els darrers mesos l’anterior Govern de Catalunya així 
com l’actual han promogut diverses mesures que gene
ren una alteració molt substancial en les polítiques pú
bliques en matèria del Joc a Catalunya. És per això que 
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interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

– Quants recursos s’han interposat contra el Decret 23/ 
2005 de 22 de febrer pel qual s’aprova el Reglament de 
Màquines Recreatives i d’atzar? 

– Quantes empreses o associacions del sector del joc 
s’han presentat en aquest recurs i en qualitat de què? 

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2007 

Jordi Turull i Negre 
Diputat de G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre de recursos in
terposats contra el Decret 365/2006, 
pel qual s’aprova el Reglament de la 
loteria denominada Binjocs 
Tram. 314-02984/08 

Formulació: Jordi Turull i Negre, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Jordi Turull i Negre, Diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Govern, 

Els darrers mesos l’anterior Govern de Catalunya així 
com l’actual han promogut diverses mesures que gene
ren una alteració molt substancial en les polítiques pú
bliques en matèria del Joc a Catalunya. És per això que 
interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

– Quants recursos s’han interposat contra el Decret 
365/2006 del 3 d’octubre, pel qual s’aprova el Regla
ment de la loteria denominada Binjocs? 

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2007 

Jordi Turull i Negre 
Diputat de G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els recursos interposats 
contra el Decret 364/2006, relatiu a les 
condicions de comercialització dels 
jocs de la loteria de l’Entitat Autònoma 
de Jocs i Apostes 
Tram. 314-02985/08 

Formulació: Jordi Turull i Negre, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Jordi Turull i Negre, Diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Govern, 

Els darrers mesos l’anterior Govern de Catalunya així 
com l’actual han promogut diverses mesures que gene
ren una alteració molt substancial en les polítiques pú
bliques en matèria del Joc a Catalunya. És per això que 
interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

– Quants recursos s’han interposat contra el Decret 
364/2006 del 3 d’octubre, de regularització de les con
dicions de comercialització dels jocs de la loteria orga
nitzats i gestionats per l’Entitat Autònoma de Jocs i 
Apostes (EAJA)? 

– Quantes associacions o empreses han comparegut en 
els recursos de l’esmentat Decret i en qualitat de què? 

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2007 

Jordi Turull i Negre 
Diputat de G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els informes sol·licitats al 
Departament de Salut per a cadascuna 
de les noves normatives en matèria de 
joc aprovades els darrers tres anys 
Tram. 314-02986/08 

Formulació: Jordi Turull i Negre, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Jordi Turull i Negre, Diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Govern, 
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Els darrers mesos l’anterior Govern de Catalunya així 
com l’actual han promogut diverses mesures que gene
ren una alteració molt substancial en les polítiques pú
bliques en matèria del Joc a Catalunya. És per això que 
interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

– Quants informes li han estat sol·licitats al departament 
de Salut, quants n’ha efectuat, amb quina data i signat 
per qui en relació a cadascuna de la nova normativa que 
en matèria de Joc s’ha aprovat a Catalunya en els dar
rers tres anys? 

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2007 

Jordi Turull i Negre
 
Diputat de G. P. de CiU
 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la valoració que el Depar
tament de Salut fa de la normativa 
aprovada en matèria de joc els darrers 
tres anys 
Tram. 314-02987/08 

Formulació: Jordi Turull i Negre, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Jordi Turull i Negre, Diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Govern, 

Els darrers mesos l’anterior Govern de Catalunya així 
com l’actual han promogut diverses mesures que gene
ren una alteració molt substancial en les polítiques pú
bliques en matèria del Joc a Catalunya. És per això que 
interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

– Quina valoració fa el Departament de Salut i quins 
efectes considera que pot tenir la normativa que de tres 
anys ençà ha impulsat el Departament d’Interior i ha 
aprovat el govern en matèria de Joc? 

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2007 

Jordi Turull i Negre 
Diputat de G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la valoració que el Depar
tament de Salut fa de la loteria Binjocs 
Tram. 314-02988/08 

Formulació: Jordi Turull i Negre, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Jordi Turull i Negre, Diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Govern, 

Els darrers mesos l’anterior Govern de Catalunya així 
com l’actual han promogut diverses mesures que gene
ren una alteració molt substancial en les polítiques pú
bliques en matèria del Joc a Catalunya. És per això que 
interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

– Quina valoració fa el Departament de Salut, des del 
punt de vista de la proliferació de conductes patològi
ques d’addicció al joc, de l’anomenat Binjoc posat en 
funcionament d’un temps cap aquí? 

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2007 

Jordi Turull i Negre 
Diputat de G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la valoració que el Depar
tament de Salut fa de la normativa de 
la loteria Binjocs 
Tram. 314-02989/08 

Formulació: Jordi Turull i Negre, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Jordi Turull i Negre, Diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Govern, 

Els darrers mesos l’anterior Govern de Catalunya així 
com l’actual han promogut diverses mesures que gene
ren una alteració molt substancial en les polítiques pú
bliques en matèria del Joc a Catalunya. És per això que 
interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

– Quina valoració en fa el Departament de Salut respec
te a la normativa de l’anomenat Binjoc en que s’auto
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ritza a que apareguin representacions gràfiques, sense 
determinar ni definir-les, a la pantalla de les màquines 
amb què es juga? 

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2007 

Jordi Turull i Negre 
Diputat de G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els tràmits d’audiència i 
d’informació pública duts a terme amb 
relació a cadascun dels decrets apro
vats en matèria de joc durant el 2006 
Tram. 314-02990/08 

Formulació: Jordi Turull i Negre, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Jordi Turull i Negre, Diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Govern, 

Els darrers mesos l’anterior Govern de Catalunya així 
com l’actual han promogut diverses mesures que gene
ren una alteració molt substancial en les polítiques pú
bliques en matèria del Joc a Catalunya. És per això que 
interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

– Quins tràmits exactes d’audiència o informació públi
ca s’han efectuat en relació a cadascun dels decrets 
aprovats pel govern durant l’any 2006 en matèria de 
Joc? 

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2007 

Jordi Turull i Negre 
Diputat de G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la modificació de la nor
mativa en matèria de joc aprovada du
rant el darrer quadrimestre del 2006 
Tram. 314-02991/08 

Els darrers mesos l’anterior Govern de Catalunya així 
com l’actual han promogut diverses mesures que gene
ren una alteració molt substancial en les polítiques pú
bliques en matèria del Joc a Catalunya. És per això que 
interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

– Té previst el govern, i en concret el nou titular del 
departament d’Interior modificar el contingut de la 
normativa aprovada pel govern en matèria del Joc du
rant el darrer quadrimestre del darrer any 2006 coinci
dint amb el període de dissolució del Parlament de 
Catalunya i convocatòria d’eleccions? En cas afirmatiu: 
En quins terminis i amb quina orientació o sentit es 
faran aquests canvis? 

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2007 

Jordi Turull i Negre 
Diputat de G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els mecanismes de control 
posats en marxa amb relació a la loteria 
Binjocs 
Tram. 314-02992/08 

Formulació: Jordi Turull i Negre, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Jordi Turull i Negre, Diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Govern, 

Els darrers mesos l’anterior Govern de Catalunya així 
com l’actual han promogut diverses mesures que gene
ren una alteració molt substancial en les polítiques pú
bliques en matèria del Joc a Catalunya. És per això que 
interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

– Quins mecanismes de control legal i fiscal ha posat en 
marxa fins el moment el departament d’Interior en re-
lació al nou joc anomenat Binjoc? 

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2007 

Jordi Turull i Negre 
Diputat de G. P. de CiU 

Formulació: Jordi Turull i Negre, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Jordi Turull i Negre, Diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Govern, 

3.25.15. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 



 

 

 

 

170 

13 de març de 2007 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 44 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la valoració que el Depar
tament d’Economia i Finances fa dels 
canvis normatius en matèria de joc 
dels darrers tres anys 
Tram. 314-02993/08 

Formulació: Jordi Turull i Negre, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Jordi Turull i Negre, Diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Govern, 

Els darrers mesos l’anterior Govern de Catalunya així 
com l’actual han promogut diverses mesures que gene
ren una alteració molt substancial en les polítiques pú
bliques en matèria del Joc a Catalunya. És per això que 
interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

– Quina valoració fa el Departament d’Economia en 
relació als canvis normatius efectuats en matèria de Joc 
a Catalunya en els darrers tres anys, i les seves conse
qüències a nivell del volum, control i inspecció dels 
ingressos de la Generalitat de Catalunya en aquesta 
matèria? Quina valoració en fa en concret i en el sen
tit referit a la pregunta anterior, en relació a l’anomenat 
Binjoc? 

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2007 

Jordi Turull i Negre 
Diputat de G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la millora i la repercussió 
del Decret 23/2005, pel qual s’aprova el 
Reglament de màquines recreatives i 
d’atzar, pel que fa a la fiscalitat dels 
premis 
Tram. 314-02994/08 

Formulació: Jordi Turull i Negre, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Jordi Turull i Negre, Diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Govern, 

3.25.15. 

En els darrers tres anys l’anterior Govern de Catalunya 
així com l’actual han promogut diverses mesures que 
generen una alteració molt substancial en les polítiques 
públiques en matèria del Joc a Catalunya. És per això 
que interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Par
lamentari: 

– En relació al Decret 23/2005, de 22 de febrer de mà
quines recreatives i d’atzar, que modifica el percentat
ge de devolució de premis, quina millora o repercussió 
quant a la seva fiscalitat s’ha previst i ha significat? 

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2007 

Jordi Turull i Negre 
Diputat de G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la valoració que els depar
taments de Salut i d’Interior fan del fet 
que el Decret 23/2005, pel qual s’apro
va el Reglament de màquines recreati
ves i d’atzar, permeti multiplicar per 
tres el preu de la partida 
Tram. 314-02995/08 

Formulació: Jordi Turull i Negre, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Jordi Turull i Negre, Diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Govern, 

En els darrers tres anys l’anterior Govern de Catalunya 
així com l’actual han promogut diverses mesures que 
generen una alteració molt substancial en les polítiques 
públiques en matèria del Joc a Catalunya. És per això 
que interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Par
lamentari: 

– En relació al Decret 23/2005, de 22 de febrer de mà
quines recreatives i d’atzar en que es permet multipli
car per tres el preu de la partida, quina valoració en fan 
els departaments de Salut i d’Interior? 

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2007 

Jordi Turull i Negre 
Diputat de G. P. de CiU 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la valoració que els depar
taments de Salut i d’Interior fan del fet 
que el Decret 23/2005, pel qual s’apro
va el Reglament de màquines recreati
ves i d’atzar, dupliqui el premi màxim 
Tram. 314-02996/08 

– En relació al Decret 21/2005 de 22 de febrer, de mo
dificació del Reglament del joc de la plena o bingo, 
aprovat per Decret 147/2000 d’11 d’abril; i al Decret 
22/2005 de 22 de febrer, d’aprovació del Reglament de 
salons recreatius i de joc, en virtut dels quals s’ampli
en els horaris dels bingos, quina opinió tenen al respec
te els departaments de Salut i d’Interior? 

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2007 

Jordi Turull i Negre 
Diputat de G. P. de CiU 

Formulació: Jordi Turull i Negre, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Jordi Turull i Negre, Diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Govern, 

En els darrers tres anys l’anterior Govern de Catalunya 
així com l’actual han promogut diverses mesures que 
generen una alteració molt substancial en les polítiques 
públiques en matèria del Joc a Catalunya. És per això 
que interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Par
lamentari: 

– En relació al Decret 23/2005, de 22 de febrer de mà
quines recreatives i d’atzar en que es duplica el premi 
màxim, quina opinió li mereixen aquesta mesura als 
departaments de Salut i d’Interior? 

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2007 

Jordi Turull i Negre 
Diputat de G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la valoració que els depar
taments de Salut i d’Interior fan de 
l’ampliació dels horaris dels bingos 
Tram. 314-02997/08 

Formulació: Jordi Turull i Negre, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la valoració que els depar
taments de Salut i d’Interior fan de l’in
crement del valor dels premis màxims 
del joc de la plena 
Tram. 314-02998/08 

Formulació: Jordi Turull i Negre, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Jordi Turull i Negre, Diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Govern, 

En els darrers tres anys l’anterior Govern de Catalunya 
així com l’actual han promogut diverses mesures que 
generen una alteració molt substancial en les polítiques 
públiques en matèria del Joc a Catalunya. És per això 
que interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Par
lamentari: 

– En relació al Decret 21/2005 de 22 de febrer, de mo
dificació del Reglament del joc de la plena o bingo, 
aprovat per Decret 147/2000 d’11 d’abril; i al Decret 
22/2005 de 22 de febrer, d’aprovació del Reglament de 
salons recreatius i de joc, en virtut dels quals s’incre
menta molt el valor dels premis màxims en les diferents 
tipologies, quina opinió tenen al respecte els departa
ments de Salut i d’Interior? 

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2007 

Jordi Turull i Negre 
Diputat de G. P. de CiU 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Jordi Turull i Negre, Diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Govern, 

En els darrers tres anys l’anterior Govern de Catalunya 
així com l’actual han promogut diverses mesures que 
generen una alteració molt substancial en les polítiques 
públiques en matèria del Joc a Catalunya. És per això 
que interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Par
lamentari: 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la valoració que els depar
taments de Salut i d’Interior fan de la 
modificació del mecanisme de limita-
ció del nombre de màquines recreati
ves i d’atzar amb relació a l’aforament 
Tram. 314-02999/08 

Formulació: Jordi Turull i Negre, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Jordi Turull i Negre, Diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Govern, 

En els darrers tres anys l’anterior Govern de Catalunya 
així com l’actual han promogut diverses mesures que 
generen una alteració molt substancial en les polítiques 
públiques en matèria del Joc a Catalunya. És per això 
que interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Par
lamentari: 

– En relació al Decret 21/2005 de 22 de febrer, de mo
dificació del Reglament del joc de la plena o bingo, 
aprovat per Decret 147/2000 d’11 d’abril; i al Decret 
22/2005 de 22 de febrer, d’aprovació del Reglament de 
salons recreatius i de joc, en virtut dels quals es modi
fica el mecanisme de limitació de màquines en relació 
al seu aforament, quina opinió tenen al respecte els 
departaments de Salut i d’Interior? 

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2007 

Jordi Turull i Negre 
Diputat de G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les gestions dutes a terme 
davant el Govern de l’Estat amb rela
ció a la construcció del túnel de Vielha 
els anys 2004, 2005 i 2006 
Tram. 314-03000/08 

Formulació: Josep Maria Pelegrí i Aixut, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Maria Pelegrí i Aixut, Portaveu Adjunt del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el 
que s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cam
bra formula la següent pregunta per escrit al Govern 

– Quines gestions ha dut a terme el Govern de la Gene
ralitat davant el Govern de l’Estat durant els anys 2004, 
2005 i 2006 en relació a la construcció del túnel de 
Vielha? 

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2007 

Josep Ma Pelegrí i Aixut 
Portaveu Adjunt del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les gestions dutes a terme 
davant el Govern de l’Estat amb rela
ció a la construcció del túnel de Vielha 
d’ençà la paralització de les obres 
Tram. 314-03001/08 

Formulació: Josep Maria Pelegrí i Aixut, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Maria Pelegrí i Aixut, Portaveu Adjunt del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el 
que s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cam
bra formula la següent pregunta per escrit al Govern 

– Quines gestions ha dut a terme el Govern de la Gene
ralitat davant el Govern de l’Estat d’ençà la decisió de 
paralitzar les obres del túnel de Vielha? 

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2007 

Josep Ma Pelegrí i Aixut 
Portaveu Adjunt del G. P. de CiU 

3.25.15. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 



 

 

 

 

 

173 

Núm. 44 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 13 de març de 2007 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les gestions per a desple
gar l’article 40.2 de l’Estatut 
Tram. 314-03002/08 

Formulació: Josep Maria Pelegrí i Aixut, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Maria Pelegrí i Aixut, Portaveu Adjunt del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el 
que s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cam
bra formula la següent pregunta per escrit al Govern 

– Quines gestions ha fet el Govern en el desenvolupa
ment de l’article 40.2 de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya? 

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2007 

Josep Ma Pelegrí i Aixut 

Portaveu Adjunt del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les gestions dutes a terme 
perquè el Govern de l’Estat incrementi 
l’aportació al fons per a la immigració 
del 2007 
Tram. 314-03004/08 

Formulació: Josep Maria Pelegrí i Aixut, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Maria Pelegrí i Aixut, Portaveu Adjunt del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el 
que s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cam
bra formula la següent pregunta per escrit al Govern 

– Quines gestions ha dut a terme el Govern de la Gene
ralitat davant del Govern de l’Estat per tal que aquest 
incrementi l’aportació del fons estatal per a la immigra
ció per aquest any 2007? 

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2007 

Josep Ma Pelegrí i Aixut 
Portaveu Adjunt del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les accions per a desple
gar l’article 40.2 de l’Estatut 
Tram. 314-03003/08 

Formulació: Josep Maria Pelegrí i Aixut, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Maria Pelegrí i Aixut, Portaveu Adjunt del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el 
que s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cam
bra formula la següent pregunta per escrit al Govern 

– Quines accions té previstes el Govern per desenvolupar 
l’article 40.2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya? 

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2007 

Josep Ma Pelegrí i Aixut 

Portaveu Adjunt del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el fons estatal per a la im
migració 
Tram. 314-03005/08 

Formulació: Josep Maria Pelegrí i Aixut, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Maria Pelegrí i Aixut, Portaveu Adjunt del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el 
que s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cam
bra formula la següent pregunta per escrit al Govern 

– Quines són les aportacions que l’Estat ha fet a 
Catalunya en relació al fons estatal per a la immigra
ció? 

– Quins fons ha rebut Catalunya per aquest concepte en 
relació a les altres comunitats autònomes de l’Estat 
espanyol? 

– Aquests fons són finalistes? 
3.25.15. 
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– Quina és en el seu cas, la finalitat concreta a que diversitat, finançats amb fons estatals destinats a la 
s’han de destinar aquests fons? immigració? 

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2007 Palau del Parlament, 19 de febrer de 2007 

Josep Ma Pelegrí i Aixut Josep Ma Pelegrí i Aixut 
Portaveu Adjunt del G. P. de CiU Portaveu Adjunt del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les actuacions del Depar
tament d’Acció Social i Ciutadania 
amb relació als fons estatals per a la 
immigració els anys 2004, 2005 i 2006 
Tram. 314-03006/08 

Formulació: Josep Maria Pelegrí i Aixut, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Maria Pelegrí i Aixut, Portaveu Adjunt del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el 
que s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cam
bra formula la següent pregunta per escrit al Govern 

– Quines han estat les actuacions realitzades pel Depar
tament d’Acció Social –abans de Benestar i Família– 
durant els anys 2004, 2005, 2006 en relació a l’aplica
ció dels fons estatals destinats a la immigració? 

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2007 

Josep Ma Pelegrí i Aixut 
Portaveu Adjunt del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les actuacions per a ges
tionar millor la diversitat finançades 
amb fons estatals per a la immigració 
durant els anys 2004, 2005 i 2006 
Tram. 314-03007/08 

Formulació: Josep Maria Pelegrí i Aixut, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Maria Pelegrí i Aixut, Portaveu Adjunt del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el 
que s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cam
bra formula la següent pregunta per escrit al Govern 

– Quines actuacions ha fet i dut a terme el Govern du
rant els anys 2004, 2005 i 2006 per gestionar millor la 

3.25.15. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la constatació d’anomalies 
i l’aplicació de millores en el funciona
ment de Correus 
Tram. 314-03008/08 

Formulació: Josep Maria Pelegrí i Aixut, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Maria Pelegrí i Aixut, Portaveu Adjunt del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el 
que s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cam
bra formula la següent pregunta per escrit al Govern 

– Té coneixement el Govern de la Generalitat d’anoma
lies en el funcionament de Correus en diferents muni
cipis de Catalunya? 

– Malgrat no ser de la seva competència el Govern ha 
fet alguna gestió davant el Govern de l’Estat per millo
rar, en el seu cas, aquest servei als diferents municipis 
de Catalunya? 

– Quines reunions s’han mantingut amb Correus? 

– Quins acords s’han adoptat al respecte, sobre el seu 
funcionament a Catalunya? 

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2007 

Josep Ma Pelegrí i Aixut 
Portaveu Adjunt del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’abocador de Coll Cardús, 
de Vacarisses (Vallès Occidental) 
Tram. 314-03009/08 

Formulació: Carina Mejías Sánchez, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carina Mejías i Sánchez, Diputada del Grup Parlamen
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
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Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Parla
mentari: 

1. Quina és l’opinió del Departament de Medi Ambient 
i habitatge sobre l’abocador de Coll Cardús a Vacarisses 
(Vallès Occidental)? 

2. Quin calendari té previst el Departament pel tanca
ment de l’esmentat abocador? 

3. Quines són les alternatives o possibles solucions 
plantejades des del Departament pel seu tancament? 

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2007 

Carina Mejías i Sánchez 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el cessament de les emis
sions de Teleciutat 
Tram. 314-03010/08 

Formulació: Joana Ortega i Alemany, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Joana Ortega i Alemany, diputada del Grup de Conver
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’arti
cle 144 del Reglament de la Cambra formula la següent 
pregunta per escrit al Govern. 

L’apartat 4 de la Disposició transitòria Primera de la 
Llei 41/1995, de 22 de desembre, de televisió local per 
ones terrestres, en la redacció donada per la Llei 10/ 
2005, de 14 de juny, de mesures urgents per a l’impuls 
a la televisió digital terrestre, de liberalització de la te
levisió per cable i de foment del pluralisme preveu que 
en el supòsit de no obtenció de la concessió de gestió 
de servei públic de televisió digital terrestre, aquestes 
emissores deixaran d’emetre en un termini de sis me
sos des la resolució del concurs o, en el seu defecte, en 
un termini de sis mesos des que es va exhaurir el termi
ni per a resoldre l’adjudicació que estava fixat per la 
pròpia Llei en el 31 de desembre de 2005. Per tant, el 
termini finalitzava el 30 de juny de 2006. 

Han transcorregut més de 7 mesos des que aquestes 
televisions locals que no disposen de cap títol habilitant 
haurien d’haver cessat les seves emissions. 

L’empresa que opera amb el nom comercial de 
Teleciutat no va obtenir la corresponent concessió del 
servei públic de televisió digital local en règim de ges
tió indirecta adjudicada per la Generalitat de Catalunya 
el 18 de juliol de 2006, i per tant, hauria d’haver cessat 
les seves emissions el 30 de juny de 2006. 

Interessa saber a aquesta diputada 

– Quan es va dictar la resolució de cessament de les 
emissions de la televisió local que opera amb el nom 
comercial de Teleciutat. 

– Quan es va apercebre a la televisió local que opera 
amb el nom comercial Teleciutat que en el cas de no 
cessar les seves emissions voluntàriament es procediria 
a suspendre l’activitat del canal. 

– Quan s’ha procedit a la suspensió de l’activitat del 
canal Teleciutat. En el supòsit que no s’hagués proce
dit a la seva suspensió, per quins motius no s’ha fet? 

– És conscient el Govern, que de no haver-se procedit a 
la suspensió del canal televisiu s’està incomplint l’orde
nament jurídic vigent i s’accepta l’existència d’emissions 
televisives sense cap títol habilitant i, per tant, il·legals? 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Joana Ortega i Alemany 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el cessament de les emis
sions de Canal Latino 
Tram. 314-03011/08 

Formulació: Joana Ortega i Alemany, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Joana Ortega i Alemany, diputada del Grup de Conver
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’arti
cle 144 del Reglament de la Cambra formula la següent 
pregunta per escrit al Govern. 

L’apartat 4 de la Disposició transitòria Primera de la 
Llei 41/1995, de 22 de desembre, de televisió local per 
ones terrestres, en la redacció donada per la Llei 10/ 
2005, de 14 de juny, de mesures urgents per a l’impuls 
a la televisió digital terrestre, de liberalització de la te
levisió per cable i de foment del pluralisme preveu que 
en el supòsit de no obtenció de la concessió de gestió 
de servei públic de televisió digital terrestre, aquestes 
emissores deixaran d’emetre en un termini de sis me
sos des la resolució del concurs o, en el seu defecte, en 
un termini de sis mesos des que es va exhaurir el termi
ni per a resoldre l’adjudicació que estava fixat per la 
pròpia Llei en el 31 de desembre de 2005. Per tant, el 
termini finalitzava el 30 de juny de 2006. 

Han transcorregut més de 7 mesos des que aquestes 
televisions locals que no disposen de cap títol habilitant 
haurien d’haver cessat les seves emissions. 

L’empresa que opera amb el nom comercial de «Canal 
Latino» no va obtenir la corresponent concessió del 
servei públic de televisió digital local en règim de ges
tió indirecta adjudicada per la Generalitat de Catalunya 
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el 18 de juliol de 2006, i per tant, hauria d’haver cessat 
les seves emissions el 30 de juny de 2006. 

Interessa saber a aquesta diputada 

– Quan es va dictar la resolució de cessament de les 
emissions de la televisió local que opera amb el nom 
comercial de «Canal Latino» 

– Quan es va apercebre a la televisió local que opera 
amb el nom comercial de «Canal Latino» que en el cas 
de no cessar les seves emissions voluntàriament es pro
cediria a suspendre l’activitat del canal. 

– Quan s’ha procedit a la suspensió de l’activitat del 
canal «Canal Latino». En el supòsit que no s’hagués 
procedit a la seva suspensió, per quins motius no s’ha 
fet? 

– És conscient el Govern, que de no haver-se procedit a 
la suspensió del canal televisiu s’està incomplint l’orde
nament jurídic vigent i s’accepta l’existència d’emissions 
televisives sense cap títol habilitant i, per tant, il·legals? 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Joana Ortega i Alemany
 
Diputada del G. P. de CiU
 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el cessament de les emis
sions de Canal Amistad 
Tram. 314-03012/08 

Formulació: Joana Ortega i Alemany, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Joana Ortega i Alemany, diputada del Grup de Conver
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’arti
cle 144 del Reglament de la Cambra formula la següent 
pregunta per escrit al Govern. 

L’apartat 4 de la Disposició transitòria Primera de la 
Llei 41/1995, de 22 de desembre, de televisió local per 
ones terrestres, en la redacció donada per la Llei 10/ 
2005, de 14 de juny, de mesures urgents per a l’impuls 
a la televisió digital terrestre, de liberalització de la te
levisió per cable i de foment del pluralisme preveu que 
en el supòsit de no obtenció de la concessió de gestió 
de servei públic de televisió digital terrestre, aquestes 
emissores deixaran d’emetre en un termini de sis me
sos des la resolució del concurs o, en el seu defecte, en 
un termini de sis mesos des que es va exhaurir el termi
ni per a resoldre l’adjudicació que estava fixat per la 
pròpia Llei en el 31 de desembre de 2005. Per tant, el 
termini finalitzava el 30 de juny de 2006. 

Han transcorregut més de 7 mesos des que aquestes 
televisions locals que no disposen de cap títol habilitant 
haurien d’haver cessat les seves emissions. 

3.25.15. 

L’empresa que opera amb el nom comercial de «Canal 
Amistad» no va obtenir la corresponent concessió del 
servei públic de televisió digital local en règim de ges
tió indirecta adjudicada per la Generalitat de Catalunya 
el 18 de juliol de 2006, i per tant, hauria d’haver cessat 
les seves emissions el 30 de juny de 2006. 

Interessa saber a aquesta diputada 

– Quan es va dictar la resolució de cessament de les 
emissions de la televisió local que opera amb el nom 
comercial de «Canal Amistad» 

– Quan es va apercebre a la televisió local que opera 
amb el nom comercial de «Canal Amistad» que en el 
cas de no cessar les seves emissions voluntàriament es 
procediria a suspendre l’activitat del canal. 

– Quan s’ha procedit a la suspensió de l’activitat del 
canal «Canal Amistad». En el supòsit que no s’hagués 
procedit a la seva suspensió, per quins motius no s’ha 
fet? 

– És conscient el Govern, que de no haver-se procedit a 
la suspensió del canal televisiu s’està incomplint l’orde
nament jurídic vigent i s’accepta l’existència d’emissions 
televisives sense cap títol habilitant i, per tant, il·legals? 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Joana Ortega i Alemany 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el cessament de les emis
sions de Mira’m TV 
Tram. 314-03013/08 

Formulació: Joana Ortega i Alemany, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Joana Ortega i Alemany, diputada del Grup de Conver
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’arti
cle 144 del Reglament de la Cambra formula la següent 
pregunta per escrit al Govern. 

L’apartat 4 de la Disposició transitòria Primera de la 
Llei 41/1995, de 22 de desembre, de televisió local per 
ones terrestres, en la redacció donada per la Llei 10/ 
2005, de 14 de juny, de mesures urgents per a l’impuls 
a la televisió digital terrestre, de liberalització de la te
levisió per cable i de foment del pluralisme preveu que 
en el supòsit de no obtenció de la concessió de gestió 
de servei públic de televisió digital terrestre, aquestes 
emissores deixaran d’emetre en un termini de sis me
sos des la resolució del concurs o, en el seu defecte, en 
un termini de sis mesos des que es va exhaurir el termi
ni per a resoldre l’adjudicació que estava fixat per la 
pròpia Llei en el 31 de desembre de 2005. Per tant, el 
termini finalitzava el 30 de juny de 2006. 
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Han transcorregut més de 7 mesos des que aquestes 
televisions locals que no disposen de cap títol habilitant 
haurien d’haver cessat les seves emissions. 

L’empresa que opera amb el nom comercial de «Mi
ra’m TV» no va obtenir la corresponent concessió del 
servei públic de televisió digital local en règim de ges
tió indirecta adjudicada per la Generalitat de Catalunya 
el 18 de juliol de 2006, i per tant, hauria d’haver cessat 
les seves emissions el 30 de juny de 2006. 

Interessa saber a aquesta diputada 

– Quan es va dictar la resolució de cessament de les 
emissions de la televisió local que opera amb el nom 
comercial de «Mira’m TV» 

– Quan es va apercebre a la televisió local que opera 
amb el nom comercial de «Mira’m TV» que en el cas 
de no cessar les seves emissions voluntàriament es pro
cediria a suspendre l’activitat del canal. 

– Quan s’ha procedit a la suspensió de l’activitat del 
canal «Mira’m TV». En el supòsit que no s’hagués pro
cedit a la seva suspensió, per quins motius no s’ha fet? 

– És conscient el Govern, que de no haver-se procedit a 
la suspensió del canal televisiu s’està incomplint l’orde
nament jurídic vigent i s’accepta l’existència d’emissions 
televisives sense cap títol habilitant i, per tant, il·legals? 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Joana Ortega i Alemany 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la valoració de la manifes
tació d’agents de Mossos d’Esquadra 
del 21 de febrer de 2007 
Tram. 314-03014/08 

Formulació: Elena Ribera i Garijo, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Elena Ribera i Garijo, diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern 

– Quina és la valoració que fa el govern de la Genera
litat sobre la manifestació d’agents de Mossos d’Esqua
dra del dia 21 de febrer del 2007? 

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2007 

Elena Ribera i Garijo 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els sindicats del Cos de 
Mossos d’Esquadra amb què el Depar
tament d’Interior, Relacions Institucio
nals i Participació ha pactat un acord 
laboral i retributiu 
Tram. 314-03015/08 

Formulació: Elena Ribera i Garijo, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Elena Ribera i Garijo, diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern 

– Quins són els sindicats representatius del cos de 
Mossos d’Esquadra amb els quals el Departament d’In
terior ha pactat un acord laboral i retributiu? 

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2007 

Elena Ribera i Garijo 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el sou dels agents de Mos
sos d’Esquadra 
Tram. 314-03016/08 

Formulació: Elena Ribera i Garijo, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Elena Ribera i Garijo, diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern 

– És veritat que un agent del cos de Mossos d’Esqua
dra cobra 3.000 euros menys de mitjana que un bom
ber? És veritat que un agent del cos de Mossos d’Es
quadra cobra 2.000 euros menys de mitjana que un 
agent forestal? 

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2007 

Elena Ribera i Garijo 
Diputada del G. P. de CiU 

3.25.15. 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la manca d’agents i d’as
pirants al Cos de Mossos d’Esquadra 
Tram. 314-03017/08 

Formulació: Elena Ribera i Garijo, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Elena Ribera i Garijo, diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern 

– És veritat que la manca de Mossos d’Esquadra podria 
estar en aquests moments al voltant de 1.562 agents? 

– Quin és el capteniment del govern sobre els motius de 
la manca de Mossos d’Esquadra? 

– Per quin motiu no es cobreixen les places reservades 
per a agents dels Cossos i Forces de Seguretat de l’Es
tat? 

– És cert que en la darrera convocatòria, de les 237 pla
ces reservades a agents dels Cossos i Forces de Segu
retat de l’Estat només hi ha hagut 63 sol·licituds per fer 
el canvi de cos? 

– En relació al procés de selecció de Mossos d’Esqua
dra, és cert que cada vegada el nombre d’aspirants és 
menor? 

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2007 

Elena Ribera i Garijo 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’accés d’immigrants al 
Cos de Mossos d’Esquadra 
Tram. 314-03018/08 

Formulació: Elena Ribera i Garijo, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Elena Ribera i Garijo, diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern 

– Quin és el capteniment del Departament d’Interior en 
relació a l’accés d’immigrants al cos de Mossos d’Es

3.25.15. 

quadra? Hi haurà algun tipus de discriminació positiva 
vers els immigrants per a accedir al cos de Mossos 
d’Esquadra? 

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2007 

Elena Ribera i Garijo 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’equipament, la prevenció 
de riscos i els accidents laborals en el 
Cos de Mossos d’Esquadra 
Tram. 314-03019/08 

Formulació: Elena Ribera i Garijo, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Elena Ribera i Garijo, diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern 

– És cert que el Departament d’Interior no dota els 
agents del cos de Mossos d’Esquadra del material ne
cessari per a desenvolupar la seva feina amb unes con
dicions òptimes de seguretat en el treball i que en con
cret no els dota d’armilles interiors antibales i 
antipunxades? 

– És cert que el cos de Mossos d’Esquadra no té cap 
normativa que reguli la Prevenció de Riscos Laborals 
com ja disposen la Guardia Civil i el Cos nacional de 
Policia? 

– Quants accidents laborals han patit els agents del cos 
de Mossos d’Esquadra? Quants han estat producte 
d’una agressió? 

– Quants accidents han comportat una baixa laboral, 
discapacitat o mort de l’agent en el darrer any? 

– Quin és el percentatge actual de baixes i indisposici
ons al cos de Mossos d’Esquadra i com afecta aquest 
fet al servei públic de policia? 

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2007 

Elena Ribera i Garijo 
Diputada del G. P. de CiU 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la flexibilització horària al 
Cos de Mossos d’Esquadra 
Tram. 314-03020/08 

Formulació: Elena Ribera i Garijo, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Elena Ribera i Garijo, diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern 

En data 16 de febrer de 2004 la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat del Parlament va adoptar la següent 
Resolució 184/VII del Parlament de Catalunya, sobre la 
distribució dels torns de servei dels agents de la Policia 
de la Generalitat - Mossos d’Esquadra: 

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir 
progressivament, al llarg de l’any 2005, un sistema de 
distribució dels torns de servei dels agents de la Policia 
de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, amb l’objectiu 
d’evitar els canvis sobtats i les contínues modificacions 
que es produeixen en els torns i serveis». 

Atesa aquesta Resolució de la qual no se’n va donar 
compliment per part del Govern, 

– Considera el Govern que els horaris del cos de Mos
sos d’Esquadra cada vegada s’han flexibilitzat més? 

– Considera el Govern que la flexibilització horària del 
cos dels Mossos d’Esquadra és producte d’una manca 
d’efectius? 

– Comparteix el Govern la idea expressada pels sindi
cats de Mossos d’Esquadra que cada vegada, pateixen 
més canvis sobtats i contínues modificacions del seu 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la conciliació de la vida fa
miliar i laboral dels agents de Mossos 
d’Esquadra 
Tram. 314-03021/08 

Formulació: Elena Ribera i Garijo, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Elena Ribera i Garijo, diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern 

En matèria de conciliació de la vida laboral i familiar 
en l’àmbit del cos dels Mossos d’Esquadra, la disposi
ció addicional tercera de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, 
de mesures de conciliació de la vida personal, familiar 
i laboral del personal al servei de les administracions 
públiques de Catalunya estableix que en el termini de 
tres mesos, a comptar de l’entrada en vigor de la Llei, 
el Govern n’ha de fer el desplegament reglamentari i 
adaptar-ne les mesures a les peculiaritats del cos dels 
Mossos d’Esquadra. 

Han transcorregut més de sis mesos des de la seva pu
blicació i a hores d’ara el Govern encara no n’ha fet el 
desplegament reglamentari. 

– Quines mesures està aplicant ara el Departament 
d’Interior per a implementar la llei i permetre la conci
liació de la vida laboral i familiar dels agents del cos 
dels Mossos d’Esquadra? 

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2007 

Elena Ribera i Garijo 
Diputada del G. P. de CiU 

horari? 

– És veritat que el Departament d’Interior està realit
zant el desplegament en base a l’horari «especial», sen
se respectar el que disposa el Decret 146/1996, de 30 
d’abril pel qual s’aprova la jornada i l’horari de treball 
dels membres del cos de Mossos d’Esquadra? 

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2007 

Elena Ribera i Garijo 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el retorn de l’escultura ori
ginal d’Asclepi a Empúries 
Tram. 314-03023/08 

Formulació: Elena Ribera i Garijo, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Elena Ribera i Garijo, diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern 

3.25.15. 
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La Comissió de Política Cultural en sessió tinguda el 17 
de novembre de 2004 va adoptar la següent Resolució 
163/VII del Parlament de Catalunya, sobre la redefinició 
del Museu Arqueològic de Catalunya i la seva seu 
d’Empúries (Alt Empordà): 

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Estudiar els criteris museològics i museogràfics que 
s’han d’aplicar en la definició del Museu Arqueològic 
de Catalunya i de les seves seus i decidir com se n’han 
d’agrupar les col·leccions, tenint en compte, de mane
ra particular, el retorn de l’escultura original del déu 
Asclepi a la seu d’Empúries. 

b) Continuar donant suport a la proposta de declaració de 
Patrimoni Mundial del conjunt arqueològic d’Empúries, 
en el sentit de promoure el coneixement i la difusió del 
parc arqueològic d’Empúries en el marc de la sol·licitud 
a la Unesco». 

En data 27 d’abril de 2005 el Govern informava del 
compliment de la Resolució 163/VII del Parlament de 
Catalunya, en el següent sentit: 

«Fins al moment les iniciatives empreses des de la Di
recció General del Patrimoni Cultural per al seu com
pliment han estat les següents: 

S’ha elaborat els criteris museològics i museogràfics 
que s’han d’aplicar en la redefinició del Museu Arque
ològic de Catalunya i les seves seus, així com l’estruc
turació del fons de col·leccions. En relació a continuar 
donant suport a la proposta de declaració de patrimo
ni mundial del conjunt arqueològic d’Empúries, en el 
sentit de promoure el coneixement i la difusió del parc 
arqueològic d’Empúries en el marc de la sol·licitud a la 
Unesco, cal dir que aquest any s’ha continuat recollint 
signatures de suport a la candidatura, s’ha continuat 
incidint amb els logotips de suport a la candidatura en 
totes les publicacions i elements de difusió de la seu 
d’Empúries del Museu d’Arqueologia de Catalunya i 
s’ha comptat especialment amb el recolzament i ajut de 
l’Associació d’Amics de la Unesco de Girona» 

Atès que l’informe de compliment del Govern en rela
ció a aquesta Resolució no detalla cap actuació pel que 
fa al retorn de l’escultura original del déu Asclepi a la 
seu d’Empúries del Museu Arqueològic de Catalunya, 

– Quina és la data prevista de retorn de l’escultura ori
ginal del déu Asclepi a la seu d’Empúries del Museu 
Arqueològic de Catalunya? 

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2007 

Elena Ribera i Garijo
 
Diputada del G. P. de CiU
 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre d’agents del 
Cos de Mossos d’Esquadra que falta
ran per a arribar a la xifra òptima un 
cop finalitzat el desplegament el 2008 
Tram. 314-03024/08 

Formulació: Elena Ribera i Garijo, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Elena Ribera i Garijo, diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern 

– Quin és el nombre d’agents del cos de Mossos d’Es
quadra, segons criteri del Govern, que faltaran un cop 
finalitzat el desplegament l’any 2008 per assolir la xi
fra òptima? 

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2007 

Elena Ribera i Garijo 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la prestació de servei dels 
agents del Cos de Mossos d’Esquadra 
a Sant Cugat del Vallès (Vallès Occi
dental) 
Tram. 314-03025/08 

Formulació: Elena Ribera i Garijo, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Elena Ribera i Garijo, diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern 

– Dels agents del cos de Mossos d’Esquadra que el 
Govern ha desplegat a Sant Cugat del Vallès, quants no 
presten el seu servei ordinari, per estar formant-se a 
l’Escola de Policia de Catalunya, per baixes i indispo
sicions, per ser càrrecs de lliure designació fora 
d’aquest destí, etc.? 

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2007 

Elena Ribera i Garijo 
Diputada del G. P. de CiU 

3.25.15. 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la manca de patrulles del 
Cos de Mossos d’Esquadra en deter
minats torns d’algunes comarques 
Tram. 314-03026/08 

Formulació: Elena Ribera i Garijo, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Elena Ribera i Garijo, diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern 

– Per quin motiu hi ha alguna o algunes comarques que 
en determinats torns només disposen d’una o dos patru
lles del cos de Mossos d’Esquadra? 

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2007 

Elena Ribera i Garijo 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la relació entre el conflic
te laboral del Cos de Mossos d’Esqua
dra i la manca de diàleg del conseller 
d’Interior, Relacions Institucionals i 
Participació amb alguns sindicats 
Tram. 314-03028/08 

Formulació: Elena Ribera i Garijo, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Elena Ribera i Garijo, diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern 

– Considera el Govern que hi ha alguna relació entre el 
conflicte laboral del cos de Mossos d’Esquadra i la 
manca de diàleg entre el conseller d’Interior i alguns 
sindicats? 

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2007 

Elena Ribera i Garijo 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els sindicats representa
tius del Cos de Mossos d’Esquadra 
Tram. 314-03027/08 

Formulació: Elena Ribera i Garijo, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Elena Ribera i Garijo, diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern 

– Quins són els sindicats representatius dels cos de 
Mossos d’Esquadra? 

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2007 

Elena Ribera i Garijo 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les entrevistes del conse
ller d’Interior, Relacions Institucionals 
i Participació amb els sindicats repre
sentatius del Cos de Mossos d’Esqua
dra 
Tram. 314-03029/08 

Formulació: Elena Ribera i Garijo, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Elena Ribera i Garijo, diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern 

– Quantes vegades s’ha entrevistat el conseller d’Inte
rior i amb els sindicats representatius corporatius del 
cos de Mossos d’Esquadra? 

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2007 

Elena Ribera i Garijo 
Diputada del G. P. de CiU 

3.25.15. 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre de joves que 
s’han escapat dels centres educatius 
de Justícia Juvenil els anys 2004, 2005 
i 2006 
Tram. 314-03030/08 

Formulació: Núria de Gispert i Català, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núria de Gispert i Català, diputada del Grup Parlamen
tari de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’es
tableix a l’article 144 del Reglament de la Cambra, for
mula la següent pregunta per escrit al Govern: 

– Quants joves s’han escapat dels centres de menors de 
la Generalitat des de l’any 2004 i fins el 2006? Especi
ficar la xifra per cada any. 

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2007 

Núria de Gispert i Català 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre de joves que 
s’han escapat dels centres educatius 
de Justícia Juvenil que han estat loca
litzats o han tornat voluntàriament del 
2004 ençà 
Tram. 314-03031/08 

Formulació: Núria de Gispert i Català, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núria de Gispert i Català, diputada del Grup Parlamen
tari de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’es
tableix a l’article 144 del Reglament de la Cambra, for
mula la següent pregunta per escrit al Govern: 

Del total de joves que s’han escapat dels centres de 
menors de la Generalitat des de l’any 2004, quants han 
estat localitzats o bé han tornat al centre voluntària
ment? Especificar la xifra per cada any. 

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2007 

Núria de Gispert i Català 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’augment de personal 
dels centres educatius de Justícia Ju
venil aquesta legislatura 
Tram. 314-03032/08 

Formulació: Núria de Gispert i Català, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núria de Gispert i Català, diputada del Grup Parlamen
tari de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’es
tableix a l’article 144 del Reglament de la Cambra, for
mula la següent pregunta per escrit al Govern: 

Hi ha previst augmentar el personal dels centres de 
menors durant aquesta legislatura? En quantes perso
nes? Amb quina calendarització? Especificar el tipus de 
personal i el nombre per cada centre. 

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2007 

Núria de Gispert i Català 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les inversions previstes 
pel Departament de Justícia als cen
tres educatius aquesta legislatura 
Tram. 314-03033/08 

Formulació: Núria de Gispert i Català, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núria de Gispert i Català, diputada del Grup Parlamen
tari de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’es
tableix a l’article 144 del Reglament de la Cambra, for
mula la següent pregunta per escrit al Govern: 

– Quines inversions té previstes el departament de Jus
tícia per aquesta legislatura en matèria de centres de 
menors? 

Palau del Parlament,14 9 de febrer de 2007 

Núria de Gispert i Català 
Diputada del G. P. de CiU 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la creació de jutjats de 
primera instància i instrucció a Sant 
Cugat del Vallès (Vallès Occidental) 
Tram. 314-03034/08 

Formulació: Joan Recasens i Guinot, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Joan Recasens i Guinot, Diputat del Grup de Conver
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’arti
cle 144 del Reglament de la Cambra formula la següent 
pregunta per escrit al Govern, 

Fa pocs dies la consellera de Justícia va manifestar en 
diversos mitjans de comunicació que no era necessari 
que Sant Cugat del Vallès fos seu judicial, que era su
ficient amb una reforma i ampliació dels jutjats de 
Rubí. 

– Comparteix el Govern aquestes manifestacions de la 
consellera de Justícia? 

– Quin és el capteniment del Govern pel que fa a la 
creació de jutjats de primera instància i instrucció a 
Sant Cugat del Vallès? 

– En cas que el Govern contempli aquesta necessitat, 
quina és la previsió per a la seva posada en funciona
ment? 

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2007 

Joan Recasens i Guinot 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els criteris emprats per a 
fixar el nombre de mossos d’esquadra 
assignats a cada població en la previsió 
de desplegament del gener del 2004 
Tram. 314-03035/08 

Formulació: Joan Recasens i Guinot, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Joan Recasens i Guinot, diputat del Grup de Conver
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’arti
cle 144 del Reglament de la Cambra formula la següent 
pregunta per escrit al Govern, 

– Quins criteris es varen tenir en compte per a l’assigna
ció numèrica de Mossos d’Esquadra a les diferents pobla
cions, en la previsió de desplegament de gener de 2004? 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Joan Recasens i Guinot 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el desplegament del Cos 
de Mossos d’Esquadra a Sant Cugat 
del Vallès (Vallès Occidental) 
Tram. 314-03036/08 

Formulació: Joan Recasens i Guinot, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Joan Recasens i Guinot, diputat del Grup de Conver
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’arti
cle 144 del Reglament de la Cambra formula la següent 
pregunta per escrit al Govern, 

– Quan està previst que es compleixi la previsió de 
desplegament del cos dels Mossos d’Esquadra a Sant 
Cugat del Vallès en els termes que estableix l’informe 
«Previsió de Desplegament 2004-2008»? 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Joan Recasens i Guinot 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’abastament d’aigua a les 
Garrigues 
Tram. 314-03037/08 

Formulació: Anna Miranda i Torres, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Anna Miranda i Torres, diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern, 

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
respecte l’abastiment d’aigua a la comarca de les Gar
rigues? 

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2007 

Anna Miranda i Torres 
Diputada del G. P. de CiU 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió d’increment del 
nombre de places de centres per a gent 
gran a Lleida (Segrià) 
Tram. 314-03038/08 

Formulació: Anna Miranda i Torres, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Anna Miranda i Torres, diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern, 

– Quina previsió té el Govern de la Generalitat d’incre
ment de places de centres geriàtrics a la ciutat de Lleida? 

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2007 

Anna Miranda i Torres 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió d’increment del 
nombre de places de centres per a gent 
gran al Segrià 
Tram. 314-03039/08 

Formulació: Anna Miranda i Torres, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Anna Miranda i Torres, diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern, 

– Quina previsió té el Govern de la Generalitat d’incre
ment de places de centres geriàtrics a la comarca del 
Segrià? 

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2007 

Anna Miranda i Torres 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió que té per a 
incrementar el nombre de places de 
centres per a gent gran a les Garrigues 
Tram. 314-03040/08 

Formulació: Anna Miranda i Torres, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Anna Miranda i Torres, diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern, 

– Quina previsió té el Govern de la Generalitat d’incre
ment de places de centres geriàtrics a la comarca de les 
Garrigues? 

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2007 

Anna Miranda i Torres 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió d’increment del 
nombre de places de centres per a 
gent gran al Pla d’Urgell 
Tram. 314-03041/08 

Formulació: Anna Miranda i Torres, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Anna Miranda i Torres, diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern, 

– Quina previsió té el Govern de la Generalitat d’incre
ment de places de centres geriàtrics a la comarca del 
Pla d’Urgell? 

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2007 

Anna Miranda i Torres 
Diputada del G. P. de CiU 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió d’increment del 
nombre de places de centres per a 
gent gran al Solsonès 
Tram. 314-03042/08 

Formulació: Anna Miranda i Torres, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Anna Miranda i Torres, diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern, 

– Quina previsió té el Govern de la Generalitat d’incre
ment de places de centres geriàtrics a la comarca del 
Solsonès? 

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2007 

Anna Miranda i Torres 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió d’increment del 
nombre de places de centres per a 
gent gran a la Noguera 
Tram. 314-03044/08 

Formulació: Anna Miranda i Torres, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Anna Miranda i Torres, diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern, 

– Quina previsió té el Govern de la Generalitat d’incre
ment de places de centres geriàtrics a la comarca de la 
Noguera? 

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2007 

Anna Miranda i Torres 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió d’increment del 
nombre de places de centres per a 
gent gran a la Segarra 
Tram. 314-03043/08 

Formulació: Anna Miranda i Torres, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Anna Miranda i Torres, diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern, 

– Quina previsió té el Govern de la Generalitat d’incre
ment de places de centres geriàtrics a la comarca de la 
Segarra? 

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2007 

Anna Miranda i Torres 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió d’increment del 
nombre de places de centres per a 
gent gran a l’Alta Ribagorça 
Tram. 314-03045/08 

Formulació: Anna Miranda i Torres, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Anna Miranda i Torres, diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern, 

– Quina previsió té el Govern de la Generalitat d’incre
ment de places de centres geriàtrics a la comarca de 
l’Alta Ribagorça? 

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2007 

Anna Miranda i Torres 
Diputada del G. P. de CiU 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió d’increment del 
nombre de places de centres per a gent 
gran al Pallars Jussà 
Tram. 314-03046/08 

Formulació: Anna Miranda i Torres, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Anna Miranda i Torres, diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern, 

– Quina previsió té el Govern de la Generalitat d’incre
ment de places de centres geriàtrics a la comarca del 
Pallars Jussà? 

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2007 

Anna Miranda i Torres 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió d’increment del 
nombre de places de centres per a gent 
gran a l’Urgell 
Tram. 314-03048/08 

Formulació: Anna Miranda i Torres, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Anna Miranda i Torres, diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern, 

– Quina previsió té el Govern de la Generalitat d’incre
ment de places de centres geriàtrics a la comarca de 
l’Urgell? 

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2007 

Anna Miranda i Torres 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió d’increment del 
nombre de places de centres per a gent 
gran al Pallars Sobirà 
Tram. 314-03047/08 

Formulació: Anna Miranda i Torres, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Anna Miranda i Torres, diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern, 

– Quina previsió té el Govern de la Generalitat d’incre
ment de places de centres geriàtrics a la comarca del 
Pallars Sobirà? 

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2007 

Anna Miranda i Torres 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el temps mínim per a acce
dir a una revisió ginecològica a Lleida 
(Segrià) 
Tram. 314-03049/08 

Formulació: Anna Miranda i Torres, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Anna Miranda i Torres, diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern, 

– Quin és el temps mínim per accedir a una visita de 
revisió ginecològica a la ciutat de Lleida? 

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2007 

Anna Miranda i Torres 
Diputada del G. P. de CiU 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el temps mínim per a acce
dir a una revisió ginecològica a l’Urgell 
Tram. 314-03050/08 

Formulació: Anna Miranda i Torres, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Anna Miranda i Torres, diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern, 

– Quin és el temps mínim per accedir a una visita de 
revisió ginecològica a la comarca de l’Urgell? 

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2007 

Anna Miranda i Torres 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el temps mínim per a ac
cedir a una revisió ginecològica al 
Pallars Jussà i al Pallars Sobirà 
Tram. 314-03052/08 

Formulació: Anna Miranda i Torres, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Anna Miranda i Torres, diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern, 

– Quin és el temps mínim per accedir a una visita de 
revisió ginecològica en l’àmbit de les comarques del 
Pallars Jussà i del Pallars Sobirà? 

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2007 

Anna Miranda i Torres 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el temps mínim per a ac
cedir a una revisió ginecològica a la 
Noguera 
Tram. 314-03051/08 

Formulació: Anna Miranda i Torres, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Anna Miranda i Torres, diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern, 

– Quin és el temps mínim per accedir a una visita de 
revisió ginecològica a la comarca de la Noguera? 

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2007 

Anna Miranda i Torres 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la planificació familiar a la 
regió sanitària de Lleida 
Tram. 314-03053/08 

Formulació: Anna Miranda i Torres, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Anna Miranda i Torres, diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern, 

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
respecte la planificació familiar a la regió sanitària de 
Lleida? 

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2007 

Anna Miranda i Torres 
Diputada del G. P. de CiU 

3.25.15. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 



 

 

 

 

 

188 

13 de març de 2007 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 44 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el millorament dels meca
nismes d’adjudicació de pisos de pro
tecció oficial 
Tram. 314-03054/08 

Formulació: Xavier Dilmé i Vert, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Xavier Dilmé i Vert, Diputat del Grup de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

– Com pensa el Govern millorar els mecanismes d’ad
judicació dels pisos de protecció oficial per tal que epi
sodis com el cas de frau en l’adjudicació dels citats pi
sos no es tornin a repetir? 

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2007 

Xavier Dilmé i Vert 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre d’afectats per 
un cas de frau de pisos de protecció 
oficial 
Tram. 314-03056/08 

Formulació: Xavier Dilmé i Vert, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Xavier Dilmé i Vert, Diputat del Grup de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

– Quin és el nombre total d’afectats pel cas del frau en 
els pisos de protecció oficial? 

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2007 

Xavier Dilmé i Vert 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures previstes per a 
indemnitzar els afectats pel frau en pi
sos de protecció oficial 
Tram. 314-03055/08 

Formulació: Xavier Dilmé i Vert, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Xavier Dilmé i Vert, Diputat del Grup de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

Referent al cas de frau en pisos de protecció oficial, té 
previst el Govern algun tipus d’indemnització pels 
afectats? (en cas afirmatiu, es demana relació exacte de 
les mesures preses) 

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2007 

Xavier Dilmé i Vert 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la quantitat estafada en 
casos de frau de pisos de protecció 
oficial 
Tram. 314-03057/08 

Formulació: Xavier Dilmé i Vert, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Reg. 5819 i 6154 / Admissió a tràmit: Mesa del 
Parlament, 06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Xavier Dilmé i Vert, Diputat del Grup de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

– Referent a un cas de frau en els pisos de protecció 
oficial, quina quantitat estima el Govern que van esta
far els detinguts? 

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2007 

Xavier Dilmé i Vert 
Diputat del G. P. de CiU 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’increment del nombre 
d’empreses adherides a la Junta Arbi
tral de Consum de Catalunya durant el 
2006 
Tram. 314-03058/08 

Formulació: Xavier Dilmé i Vert, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Xavier Dilmé i Vert, Diputat del Grup de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

– Quin increment, per demarcacions, hi ha hagut durant 
l’any 2006 d’empreses adherides a la Junta Arbitral de 
Consum de Catalunya? 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Xavier Dilmé i Vert 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les campanyes de foment 
de l’adhesió d’empreses a la Junta Ar
bitral de Consum de Catalunya previs
tes per al 2007 
Tram. 314-03060/08 

Formulació: Xavier Dilmé i Vert, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Xavier Dilmé i Vert, Diputat del Grup de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

– Quines actuacions ha previst portar a terme el Govern 
durant l’any 2007 per fomentar l’adhesió d’empreses a 
la Junta Arbitral de Consum de Catalunya? 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Xavier Dilmé i Vert 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les campanyes de foment 
de l’adhesió d’empreses a la Junta Ar
bitral de Consum de Catalunya durant 
el 2006 
Tram. 314-03059/08 

Formulació: Xavier Dilmé i Vert, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Xavier Dilmé i Vert, Diputat del Grup de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

– Quines campanyes es van portar a terme des del Go
vern l’any 2006 per fomentar l’adhesió d’empreses a la 
Junta Arbitral de Consum de Catalunya? 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Xavier Dilmé i Vert 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre de laudes arbi
trals dictats per la Junta Arbritral de 
Consum de Catalunya durant el 2006 
Tram. 314-03061/08 

Formulació: Xavier Dilmé i Vert, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Xavier Dilmé i Vert, Diputat del Grup de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

– Quina xifra de laudes arbitrals, per demarcacions, 
s’han dictat durant l’any 2006 per part de la Junta Ar
bitral de Consum de Catalunya? 

– Quina variació suposa aquesta xifra, per demarcaci
ons, amb la de l’any 2005? 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Xavier Dilmé i Vert 
Diputat del G. P. de CiU 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les irregularitats en la ven
da i la comercialització de pa tramita-
des per l’Agència Catalana del Con
sum durant el 2006 
Tram. 314-03062/08 

Formulació: Xavier Dilmé i Vert, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Xavier Dilmé i Vert, Diputat del Grup de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

– Quantes denúncies per presumptes irregularitats en la 
venda i comercialització de pa, per demarcacions, va 
rebre l’Agència Catalana del Consum durant el 2006? 

– Quantes actes d’inspecció, per demarcacions, van 
generar aquestes denúncies? 

– Quants expedients, per demarcacions, es van obrir a 
partir d’aquestes denúncies? 

– Quantes sancions, per demarcacions, van generar 
aquestes denúncies? 

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2007 

Xavier Dilmé i Vert 
Diputat del G. P. de CiU 

quins van ser els resultats (actes aixecades per demar
cacions, incompliments detectats, etc.)? 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Xavier Dilmé i Vert 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els convenis de delegació 
de competències a consells comarcals 
en matèria de resolució de conflictes de 
consum, tasques d’inspecció i campa
nyes de control previstos per al 2007 
Tram. 314-03064/08 

Formulació: Xavier Dilmé i Vert, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Xavier Dilmé i Vert, Diputat del Grup de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

– Quins nous convenis de delegació de competències a 
consells comarcals en matèria de resolució de conflic
tes de consum, tasques d’inspecció i campanyes de 
control de productes té previst signar el Govern durant 
l’any 2007? 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Xavier Dilmé i Vert 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la realització d’una cam
panya de l’Agència Catalana del Con
sum sobre la venda i la comercialitza
ció de pa durant el 2006 
Tram. 314-03063/08 

Formulació: Xavier Dilmé i Vert, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Reg. 5827 i 6152 / Admissió a tràmit: Mesa del 
Parlament, 06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Xavier Dilmé i Vert, Diputat del Grup de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

– Es va realitzar alguna campanya específica sobre la 
comercialització i venda de pa per part de l’Agència 
Catalana del Consum durant el 2006? En cas afirmatiu, 

3.25.15. 

Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la construcció d’un gim
nàs a l’escola Salvador Espriu, de 
Granollers (Vallès Oriental) 
Tram. 314-03065/08 

Formulació: Jordi Turull i Negre, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Jordi Turull i Negre, Diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Govern, 

– Quina previsió de calendari d’execució d’obres i po
sada en funcionament té el Govern en relació a la cons
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trucció del gimnàs de l’Escola Salvador Espriu de Gra
nollers (Vallès Oriental)? 

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2007 

Jordi Turull i Negre 
Diputat de G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’estat d’execució de la re
cuperació del monument de les Quatre 
Columnes, de Puig i Cadafalch, a Barce
lona 
Tram. 314-03066/08 

Formulació: Josep Pont i Sans, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Pont i Sans, Diputat del Grup de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 del 
Reglament de la Cambra formula la següent pregunta 
per escrit al Govern, 

En l’anterior legislatura, aquest Parlament va aprovar la 
resolució 291/VII, sobre la recuperació del monument 
de les Quatre Columnes, de Puig i Cadafalch, a Barce
lona. 

En data 6 d’abril de 2006, l’Hble. Joan Saura i Laporta, 
com a Conseller de Relacions Institucionals i Participa-
ció va informar en relació al compliment de dita reso
lució: «El proppassat 17 de març de 2006, representants 
del Departament de Relacions Institucionals i Participa-
ció van mantenir una reunió amb el president de la 
Comissió de Cultura, Educació i Benestar Social de 
l’Ajuntament de Barcelona per tal d’emprendre les ac
cions necessàries adreçades a la recuperació de la me
mòria històrica del monument de les Quatre Columnes, 
de Puig i Cadafalch, a la ciutat de Barcelona». 

– En quin estat es troba en aquests moments dita trami
tació? 

– Quins son els passos efectuats des de la data? 

– S’ha determinat ja l’emplaçament? 

– En cas afirmatiu, se’ns pot avançar si el lloc previst 
es en la seva situació original? 

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2007 

Josep Pont i Sans 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre els barems proposats pel 
Consell Territorial de la Dependència 
per a les malalties mentals i les disca
pacitats psíquiques 
Tram. 314-03067/08 

Formulació: Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, diputat del Grup de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la se
güent pregunta per escrit al Govern. 

– Quina és la situació que preveu el Departament d’Ac
ció Social i Ciutadania per a les malalties mentals, 
discapacitats psíquiques... amb els actuals barems pro
posats pel Consejo Territorial de la Dependència en 
aplicació de la Llei estatal 39/2006, de 14 de desembre 
de promoció de l’autonomia personal i atenció a les 
persones en situació de dependència? Quina atenció 
podran rebre amb aquesta Llei estatal i els barems que 
es proposen? Quina ha estat la posició del Govern de la 
Generalitat de Catalunya davant d’aquest Consejo Ter
ritorial en defensa d’aquestes persones i les seves famí
lies? 

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2007 

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els barems proposats pel 
Consell Territorial de la Dependència 
per a les persones amb síndrome de 
Down 
Tram. 314-03068/08 

Formulació: Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, diputat del Grup de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la se
güent pregunta per escrit al Govern. 

– En quina situació queden les persones amb síndrome 
de Down per poder rebre atenció a partir de la Llei es
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tatal 39/2006, de 14 de desembre de promoció de l’au
tonomia personal i atenció a les persones en situació de 
dependència, amb els barems de valoració aprovats pel 
Consejo Territorial de la Dependència? Algun diari ha 
fet constar que la Generalitat tenia un informe on es 
manifestava que les persones amb síndrome de Down 
queden excloses dels beneficis d’aquesta Llei estatal. 
Existeix aquest informe? Si és així què hi diu? 

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2007 

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les empreses que han estat 
contractades per a participar en el pro
cés de gestió i tramitació dels ajuts a 
famílies amb infants a càrrec del 2004 
ençà 
Tram. 314-03069/08 

Formulació: Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, Diputat del Grup Parla
mentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cambra 
formula la següent pregunta per escrit al Govern, 

– Quines empreses han estat contractades des de l’any 
2004 i fins l’actualitat per a participar en tot el procés 
de gestió i tramitació dels ajuts a famílies amb infants 
que atorga la Generalitat de Catalunya? Es demana re-
lació de contractes, forma de contractació, import dels 
mateixos i nom de les empreses. 

Palau del Parlament, 8 de gener de 2007 

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’existència de sol·licituds 
i pagaments duplicats en els ajuts a 
famílies amb infants a càrrec 
Tram. 314-03070/08 

Formulació: Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, Diputat del Grup Parla
mentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cambra 
formula la següent pregunta per escrit al Govern, 

– Te constància el govern de la existència de sol·licituds 
duplicades en els ajuts a famílies amb infants? 

– En el cas de que existeixin, es demana relació de les 
mateixes i si s’escau, el nombre de pagaments que s’ha
gin duplicat i els expedients administratius oberts pel 
retorn d’aquests pagament indeguts. 

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2007 

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els projectes de recerca 
en el sector de les tecnologies de la 
informació i la comunicació en què va 
participar la Generalitat durant el 2006 
Tram. 314-03071/08 

Formulació: Oriol Pujol i Ferrusola, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, Diputat del Grup de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

Segons les dades exposades pel Secretari d’Indústria i 
Empresa de la Generalitat en l’entrevista concedida a 
un mitjà de comunicació el passat 12 de febrer de 2007, 
la Generalitat va destinar durant l’any 2006 un total de 
6,4 milions d’euros per a la realització de 104 projec
tes d’R+D+I en el sector de les tecnologies de la infor
mació i la comunicació (TIC). 
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– Quins són els 104 projectes d’R+D+I en el sector de 
les TIC en la realització dels quals va donar suport eco
nòmic la Generalitat de Catalunya? Es demana detall 
dels projectes, i de les empreses destinatàries i imports 
dels esmentats suports. 

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la composició de la co
missió tècnica administrativa del grup 
de treball per a simplificar els tràmits 
administratius i la normativa que afec
ta les empreses 
Tram. 314-03072/08 

Formulació: Oriol Pujol i Ferrusola, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, Diputat del Grup de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

En els Acords de Govern del passat 13 de febrer de 
2007 el Govern va anunciar la creació d’un grup de tre
ball per simplificar els tràmits administratius i la nor
mativa que afecta a les empreses a Catalunya, que s’ar
ticularà en dues comissions tècniques. 

– Quines persones composaran la comissió tècnica ad
ministrativa del grup de treball creat pel Govern per 
simplificar els tràmits administratius i la normativa que 
afecta a les empreses a Catalunya? 

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la composició de la co
missió tècnica legislativa del grup de 
treball per a simplificar els tràmits ad
ministratius i la normativa que afecta 
les empreses 
Tram. 314-03073/08 

Formulació: Oriol Pujol i Ferrusola, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, Diputat del Grup de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

En els Acords de Govern del passat 13 de febrer de 
2007 el Govern va anunciar la creació d’un grup de tre
ball per simplificar els tràmits administratius i la nor
mativa que afecta a les empreses a Catalunya, que s’ar
ticularà en dues comissions tècniques. 

– Quines persones composaran la comissió tècnica le
gislativa del grup de treball creat pel Govern per sim
plificar els tràmits administratius i la normativa que 
afecta a les empreses a Catalunya? 

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els objectius de la comis
sió tècnica administrativa del grup de 
treball per a simplificar els tràmits ad
ministratius i la normativa que afecta 
les empreses 
Tram. 314-03074/08 

Formulació: Oriol Pujol i Ferrusola, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, Diputat del Grup de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

En els Acords de Govern del passat 13 de febrer de 
2007 el Govern va anunciar la creació d’un grup de tre
ball per simplificar els tràmits administratius i la nor
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mativa que afecta a les empreses a Catalunya, que s’ar
ticularà en dues comissions tècniques. 

– Quins objectius s’ha fixat la comissió tècnica admi
nistrativa del grup de treball creat pel Govern per sim
plificar els tràmits administratius i la normativa que 
afecta a les empreses a Catalunya per aquest any 2007? 

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola
 
Diputat del G. P. de CiU
 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els objectius de la comis
sió tècnica legislativa del grup de tre
ball per a simplificar els tràmits admi
nistratius i la normativa que afecta les 
empreses 
Tram. 314-03075/08 

Formulació: Oriol Pujol i Ferrusola, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, Diputat del Grup de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

En els Acords de Govern del passat 13 de febrer de 
2007 el Govern va anunciar la creació d’un grup de tre
ball per simplificar els tràmits administratius i la nor
mativa que afecta a les empreses a Catalunya, que s’ar
ticularà en dues comissions tècniques. 

– Quins objectius s’ha fixat la comissió tècnica legisla
tiva del grup de treball creat pel Govern per simplificar 
els tràmits administratius i la normativa que afecta a les 
empreses a Catalunya per aquest any 2007? 

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el pla de treball de la co
missió tècnica administrativa del grup 
de treball per a simplificar els tràmits 
administratius i la normativa que afec
ta les empreses 
Tram. 314-03076/08 

Formulació: Oriol Pujol i Ferrusola, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, Diputat del Grup de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

En els Acords de Govern del passat 13 de febrer de 
2007 el Govern va anunciar la creació d’un grup de tre
ball per simplificar els tràmits administratius i la nor
mativa que afecta a les empreses a Catalunya, que s’ar
ticularà en dues comissions tècniques. 

– Quin és el pla de treball que s’ha fixat la comissió 
tècnica administrativa del grup de treball creat pel Go
vern per simplificar els tràmits administratius i la nor
mativa que afecta a les empreses a Catalunya per aquest 
any 2007? 

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el pla de treball de la co
missió tècnica legislativa del grup de 
treball per a simplificar els tràmits ad
ministratius i la normativa que afecta 
les empreses 
Tram. 314-03077/08 

Formulació: Oriol Pujol i Ferrusola, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, Diputat del Grup de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

En els Acords de Govern del passat 13 de febrer de 
2007 el Govern va anunciar la creació d’un grup de tre
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ball per simplificar els tràmits administratius i la nor
mativa que afecta a les empreses a Catalunya, que s’ar
ticularà en dues comissions tècniques. 

– Quin és el pla de treball que s’ha fixat la comissió 
tècnica legislativa del grup de treball creat pel Govern 
per simplificar els tràmits administratius i la normativa 
que afecta a les empreses a Catalunya per aquest any 
2007? 

– Ha rebut el Govern alguna petició per part de l’Ajun
tament de l’Hospitalet de Llobregat d’inspecció a pisos 
que no tenen cèdula d’habitabilitat, i que estan sent 
utilitzats com a habitatge? 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Meritxell Borràs i Solé 
Diputada del G. P. de CiU 

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els pisos pastera de l’Hos
pitalet de Llobregat (Barcelonès) 
Tram. 314-03078/08 

Formulació: Meritxell Borràs i Solé, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Meritxell Borràs i Solé, diputada del Grup de Conver
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’arti
cle 144 del Reglament de la Cambra formula la següent 
pregunta per escrit al Govern. 

– Quina quantitat de pisos sobreocupats o pastera con
sidera o té constància el Govern que existeixen a la ciu
tat de l’Hospitalet de Llobregat? 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les inspeccions de pisos 
sense cèdula d’habitabilitat a l’Hospi
talet de Llobregat (Barcelonès) 
Tram. 314-03080/08 

Formulació: Meritxell Borràs i Solé, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Meritxell Borràs i Solé, diputada del Grup de Conver
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’arti
cle 144 del Reglament de la Cambra formula la següent 
pregunta per escrit al Govern. 

– Ha dut a terme el Govern alguna inspecció a pisos de 
la ciutat de l’Hospitalet que estan habilitats per viure 
malgrat no tenen cèdula d’habitabilitat? 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Meritxell Borràs i Solé 
Diputada del G. P. de CiU 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Meritxell Borràs i Solé 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les sol·licituds municipals 
d’inspecció de pisos sense cèdula d’ha
bitabilitat a l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès) 
Tram. 314-03079/08 

Formulació: Meritxell Borràs i Solé, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Meritxell Borràs i Solé, diputada del Grup de Conver
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’arti
cle 144 del Reglament de la Cambra formula la següent 
pregunta per escrit al Govern. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els compromisos entre la 
Generalitat i l’Ajuntament per a evitar la 
sobreocupació de pisos a l’Hospitalet 
de Llobregat (Barcelonès) 
Tram. 314-03081/08 

Formulació: Meritxell Borràs i Solé, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Meritxell Borràs i Solé, diputada del Grup de Conver
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’arti
cle 144 del Reglament de la Cambra formula la següent 
pregunta per escrit al Govern. 

En relació a les protestes dels veïns del barri de la Salut 
de Badalona (Barcelonès), de les quals se n’han fet res
sò els mitjans de comunicació, sobre els problemes de 
convivència al barri degut a la sobreocupació de pisos. 
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Vist que aquesta problemàtica és dona també en altres 
municipis 

– Quins són els compromisos adquirits entre el Govern 
i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat en relació 
a evitar la sobreocupació de pisos a la ciutat de 
l’Hospitalet? 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Meritxell Borràs i Solé
 
Diputada del G. P. de CiU
 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les actuacions per a con
trastar l’existència de pisos pastera a 
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) 
Tram. 314-03082/08 

Formulació: Meritxell Borràs i Solé, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Meritxell Borràs i Solé, diputada del Grup de Conver
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’arti
cle 144 del Reglament de la Cambra formula la següent 
pregunta per escrit al Govern. 

Atès que a algunes ciutats de Catalunya existeixen pi
sos sobreocupats o pisos pastera. 

A banda de les actuacions preventives policials desen
volupades, 

– Quines actuacions ha dut a terme el Govern per tal de 
contrastar l’existència d’aquests tipus d’habitatges a 
l’Hospitalet de Llobregat i, en seu cas, comprovar si 
complien les mesures d’habitabilitat i salubritat míni
mes existents? 

– En aquest sentit, quines altres actuacions d’atenció 
social i de mediació entre diferents col·lectius s’han 
desenvolupat? 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Meritxell Borràs i Solé 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les gestions fetes davant 
el Ministeri de Sanitat per a reclamar 
l’equiparació professional de tècnics i 
auxiliars d’infermeria de l’Hospital 
Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià) 
Tram. 314-03083/08 

Formulació: Josep Maria Pelegrí i Aixut, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Maria Pelegrí i Aixut, Portaveu Adjunt del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el 
que s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cam
bra formula la següent pregunta per escrit al Govern 

S’ha tingut coneixement pels diferents mitjans de co
municació que existeix un moviment de protesta de 
diferents tècnics i auxiliars d’infermeria, concretament 
de l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida, per tal de 
reclamar la seva equiparació professional. Tot i que 
aquesta és una competència del Ministeri de Sanitat, 
interessa saber: 

– Quines són les gestions que ha dut a terme el Govern 
al respecte davant el Ministeri de Sanitat? 

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2007 

Josep Ma Pelegrí i Aixut 
Portaveu Adjunt del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la reclamació de l’equipa
ració professional de tècnics i auxi
liars d’infermeria de l’Hospital Arnau 
de Vilanova, de Lleida (Segrià) 
Tram. 314-03084/08 

Formulació: Josep Maria Pelegrí i Aixut, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Maria Pelegrí i Aixut, Portaveu Adjunt del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el 
que s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cam
bra formula la següent pregunta per escrit al Govern 

S’ha tingut coneixement pels diferents mitjans de co
municació que existeix un moviment de protesta de 
diferents tècnics i auxiliars d’infermeria, concretament 
de l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida, per tal de 
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reclamar la seva equiparació professional. Tot i que 
aquesta és una competència del Ministeri de Sanitat, 
interessa saber: 

– Què pensa fer el Govern sobre aquesta reclamació? 

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2007 

Josep Ma Pelegrí i Aixut 
Portaveu Adjunt del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les gestions previstes da
vant el Ministeri de Sanitat per a recla
mar l’equiparació professional de tèc
nics i auxiliars d’infermeria de l’Hospital 
Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià) 
Tram. 314-03085/08 

Formulació: Josep Maria Pelegrí i Aixut, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Maria Pelegrí i Aixut, Portaveu Adjunt del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el 
que s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cam
bra formula la següent pregunta per escrit al Govern 

S’ha tingut coneixement pels diferents mitjans de co
municació que existeix un moviment de protesta de 
diferents tècnics i auxiliars d’infermeria, concretament 
de l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida, per tal de 
reclamar la seva equiparació professional. Tot i que 
aquesta és una competència del Ministeri de Sanitat, 
interessa saber: 

– Quines gestions pensa fer el Govern en el futur per tal 
de procedir a la seva equiparació tal i com reclama 
aquest personal sanitari? 

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2007 

Josep Ma Pelegrí i Aixut 
Portaveu Adjunt del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’absència del Programa 
retorn a la pàgina web de la Generalitat 
Tram. 314-03086/08 

Formulació: M. Assumpció Laïlla i Jou, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Assumpció Laïlla i Jou, diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern 

– Quin és el motiu pel qual el programa retorn (progra
ma d’assistència en salut mental i addiccions pel perso
nal d’infermeria) no està indicat a la pàgina web de la 
Generalitat al costat d’altres programes amb els matei
xos objectius? 

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2007 

Assumpció Laïlla i Jou 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el personal d’infermeria 
que es pot acollir a l’especialitat de 
salut mental 
Tram. 314-03087/08 

Formulació: M. Assumpció Laïlla i Jou, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Assumpció Laïlla i Jou, diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern 

– Pel que fa a l’especialitat en Salut Mental, en l’apli
cació del Reial Decret 450/2005 de 22 d’abril, sobre les 
especialitats d’Infermeria, quina previsió es fa des del 
govern del personal d’infermeria en actiu que s’hi pu
gui acollir? 

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2007 

Assumpció Laïlla i Jou 
Diputada del G. P. de CiU 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la inclusió de la categoria 
d’infermer resident en els convenis la
borals dels centres amb unitats do
cents i dels centres de la xarxa hospi
talària d’utilització pública 
Tram. 314-03088/08 

Formulació: M. Assumpció Laïlla i Jou, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Assumpció Laïlla i Jou, diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern, 

– És intenció del govern incloure la categoria d’infer
mer/a resident en els convenis laborals dels centres 
assistencials amb unitats docents acreditades i en el 
Conveni dels centres de la Xarxa hospitalària d’utilit
zació pública (XHUP)? 

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2007 

Assumpció Laïlla i Jou 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els directius de la Direcció 
General del Joc i d’Espectacles i els 
comandaments dels Mossos d’Esqua
dra que van participar en el Curs pràc
tic per a empresaris i directius d’activi
tats recreatives musicals i espectacles 
Tram. 314-03089/08 

Formulació: Francesc Homs i Molist, jun
tament amb un altre diputat del Grup Par
lamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Francesc Homs i Molist i Jordi Turull i Negre, diputats 
del Grup de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cambra 
formulen la següent pregunta per escrit al Govern. 

Els proppassats dies 27 i 28 de febrer d’enguany es va 
tenir coneixement mitjançant la premsa escrita d’una 
notícia que indicava que determinats comandaments 
del cos de Mossos d’Esquadra i responsables de la Di
recció General del Joc i Espectacles, havien impartit 
conferències i classes retribuïdes a empresaris i direc

3.25.15. 

tius del sector privat (relacionat amb locals d’oci de 
pública concurrència), com per exemple el Curs pràc
tic per a empresaris i directius d’activitats recreatives 
musicals i espectacles. 

– Quins directius de la Direcció General del Joc i Es
pectacles i comandaments dels Mossos d’Esquadra van 
participar en el Curs pràctic per a empresaris i direc
tius d’activitats recreatives musicals i espectacles? 

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2007 

Francesc Homs i Molist Jordi Turull i Negre 
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la responsabilitat del De
partament d’Interior en la participació 
dels directius de la Direcció General 
del Joc i d’Espectacles i dels coman
daments dels Mossos d’Esquadra a 
participar en el Curs pràctic per a em
presaris i directius d’activitats recrea
tives musicals i espectacles 
Tram. 314-03090/08 

Formulació: Francesc Homs i Molist, jun
tament amb un altre diputat del Grup Par
lamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Francesc Homs i Molist i Jordi Turull i Negre, diputats 
del Grup de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cambra 
formulen la següent pregunta per escrit al Govern. 

Els proppassats dies 27 i 28 de febrer d’enguany es va 
tenir coneixement mitjançant la premsa escrita d’una 
notícia que indicava que determinats comandaments 
del cos de Mossos d’Esquadra i responsables de la Di
recció General del Joc i Espectacles, havien impartit 
conferències i classes retribuïdes a empresaris i direc
tius del sector privat (relacionat amb locals d’oci de 
pública concurrència), com per exemple el Curs pràc
tic per a empresaris i directius d’activitats recreatives 
musicals i espectacles. 

– Va autoritzar el Departament d’Interior (indiquis el 
tipus d’autorització) la participació dels directius de la 
Direcció General del Joc i Espectacles i comandaments 
dels Mossos d’Esquadra? En cas afirmatiu, quin res
ponsable va signar les corresponents autoritzacions i en 
quina data? Amb quin contingut? 

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2007 

Francesc Homs i Molist Jordi Turull i Negre 
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la participació dels direc
tius de la Direcció General del Joc i 
d’Espectacles i els comandaments dels 
Mossos d’Esquadra en el Curs pràctic 
per a empresaris i directius d’activitats 
recreatives musicals i espectacles pel 
que fa al règim d’incompatibilitats de la 
funció pública 
Tram. 314-03091/08 

Formulació: Francesc Homs i Molist, jun
tament amb un altre diputat del Grup Par
lamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Francesc Homs i Molist i Jordi Turull i Negre, diputats 
del Grup de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cambra 
formulen la següent pregunta per escrit al Govern. 

Els proppassats dies 27 i 28 de febrer d’enguany es va 
tenir coneixement mitjançant la premsa escrita d’una 
notícia que indicava que determinats comandaments 
del cos de Mossos d’Esquadra i responsables de la Di
recció General del Joc i Espectacles, havien impartit 
conferències i classes retribuïdes a empresaris i direc
tius del sector privat (relacionat amb locals d’oci de 
pública concurrència), com per exemple el Curs pràc
tic per a empresaris i directius d’activitats recreatives 
musicals i espectacles. 

– La participació dels directius de la Direcció General 
del Joc i Espectacles i comandaments dels Mossos 
d’Esquadra, com s’enquadrava en el règim de la Fun
ció Pública de compatibilitats en relació al personal 
funcionari? 

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2007 

Francesc Homs i Molist Jordi Turull i Negre
 
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU
 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la fórmula i el procedi
ment jurídic emprat per a retribuir el 
personal que va impartir el Curs pràc
tic per a empresaris i directius d’activi
tats recreatives musicals i espectacles 
Tram. 314-03092/08 

Formulació: Francesc Homs i Molist, jun
tament amb un altre diputat del Grup Par
lamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Francesc Homs i Molist i Jordi Turull i Negre, diputats 
del Grup de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cambra 
formulen la següent pregunta per escrit al Govern. 

Els proppassats dies 27 i 28 de febrer d’enguany es va 
tenir coneixement mitjançant la premsa escrita d’una 
notícia que indicava que determinats comandaments 
del cos de Mossos d’Esquadra i responsables de la Di
recció General del Joc i Espectacles, havien impartit 
conferències i classes retribuïdes a empresaris i direc
tius del sector privat (relacionat amb locals d’oci de 
pública concurrència), com per exemple el Curs pràc
tic per a empresaris i directius d’activitats recreatives 
musicals i espectacles. 

– Quina va ser la fórmula i el procediment jurídic em
prat per tal de retribuir econòmicament el personal per 
la seva participació en el Curs pràctic per a empresa
ris i directius d’activitats recreatives musicals i espec
tacles? 

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2007 

Francesc Homs i Molist Jordi Turull i Negre 
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la coincidència de l’hora
ri del Curs pràctic per a empresaris i 
directius d’activitats recreatives musi
cals i espectacles amb l’horari laboral 
dels directius de la Direcció General 
del Joc i d’Espectacles i els comanda
ments dels Mossos d’Esquadra que el 
van impartir 
Tram. 314-03093/08 

Formulació: Francesc Homs i Molist, jun
tament amb un altre diputat del Grup Par
lamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Francesc Homs i Molist i Jordi Turull i Negre, diputats 
del Grup de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cambra 
formulen la següent pregunta per escrit al Govern. 

Els proppassats dies 27 i 28 de febrer d’enguany es va 
tenir coneixement mitjançant la premsa escrita d’una 
notícia que indicava que determinats comandaments 
del cos de Mossos d’Esquadra i responsables de la Di
recció General del Joc i Espectacles, havien impartit 
conferències i classes retribuïdes a empresaris i direc
tius del sector privat (relacionat amb locals d’oci de 
pública concurrència), com per exemple el Curs pràc
tic per a empresaris i directius d’activitats recreatives 
musicals i espectacles. 

– La realització de les esmentades conferències, es va 
dur a terme en l’horari corresponent a la jornada labo
ral dels membres de la Direcció General del Joc i Es
pectacles i els comandaments del Mossos d’Esquadra? 
En cas afirmatiu, com es compatibilitza amb el corres
ponent règim de la Funció Pública? 

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2007 

Francesc Homs i Molist Jordi Turull i Negre 
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la relació que el Departa
ment d’Interior, Relacions Institucio
nals i Participació manté amb les asso
ciacions d’empresaris i propietaris de 
locals de l’àmbit del joc i espectacles 
Tram. 314-03094/08 

Formulació: Francesc Homs i Molist, jun
tament amb un altre diputat del Grup Par
lamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Francesc Homs i Molist i Jordi Turull i Negre, diputats 
del Grup de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cambra 
formulen la següent pregunta per escrit al Govern. 

Els proppassats dies 27 i 28 de febrer d’enguany es va 
tenir coneixement mitjançant la premsa escrita d’una 
notícia que indicava que determinats comandaments 
del cos de Mossos d’Esquadra i responsables de la Di
recció General del Joc i Espectacles, havien impartit 
conferències i classes retribuïdes a empresaris i direc
tius del sector privat (relacionat amb locals d’oci de 
pública concurrència), com per exemple el Curs pràc
tic per a empresaris i directius d’activitats recreatives 
musicals i espectacles. 

– Quin és el tipus de relacions que manté el Departa
ment d’Interior amb les corresponents associacions 
d’empresaris i propietaris de locals susceptibles de ser 
inspeccionats pel Departament d’Interior en l’àmbit del 
joc i els espectacles? Existeixen convenis signats per tal 
d’impartir formació (Indiquis el llistat de convenis i el 
contingut d’aquests)? 

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2007 

Francesc Homs i Molist Jordi Turull i Negre 
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre de cursos, con
ferències i classes retribuïts que co
mandaments del Cos de Mossos d’Es
quadra i responsables de la Direcció 
General del Joc i d’Espectacles han 
impartit a representants del sector del 
joc i espectacles 
Tram. 314-03095/08 

Formulació: Francesc Homs i Molist, jun
tament amb un altre diputat del Grup Par
lamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Francesc Homs i Molist i Jordi Turull i Negre, diputats 
del Grup de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cambra 
formulen la següent pregunta per escrit al Govern. 

Els proppassats dies 27 i 28 de febrer d’enguany es va 
tenir coneixement mitjançant la premsa escrita d’una 
notícia que indicava que determinats comandaments 
del cos de Mossos d’Esquadra i responsables de la Di
recció General del Joc i Espectacles, havien impartit 
conferències i classes retribuïdes a empresaris i direc
tius del sector privat (relacionat amb locals d’oci de 
pública concurrència), com per exemple el Curs pràc
tic per a empresaris i directius d’activitats recreatives 
musicals i espectacles. 

– Quants cursos, conferències i classes retribuïdes han 
impartit comandaments del cos de Mossos d’Esquadra 
i responsables de la Direcció General del Joc i Espec
tacles a representants de l’esmentat sector privat? 

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2007 

Francesc Homs i Molist Jordi Turull i Negre 
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’acord signat per l’Incasol 
i l’Ajuntament de Barcelona amb rela
ció al local del carrer dels Àngels, de 
Barcelona 
Tram. 314-03096/08 

Formulació: M. Belén Pajares i Ribas, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

M. Belén Pajares i Ribas, diputada del Grup Parlamen
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 

que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

El mes de juliol de l’any 2004, l’Incasol va vendre un 
local comercial 2 situat al carrer dels Àngels, 3-5 de 
Barcelona al Partit dels Socialistes de Catalunya. 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Parla
mentari: 

1. Quins eren els termes de l’acord signat entre 
l’Incasol i l’Ajuntament de Barcelona en relació a l’es
mentat local? 

2. Durant quins períodes va ocupar l’Ajuntament de 
Barcelona o qualsevol ens depenent d’ell el local del 
carrer dels Àngels? 

3. Es va adreçar en algun moment l’Ajuntament de 
Barcelona a l’Incasol per tal d’exercir l’opció d’adqui
sició preferent del local esmentat? 

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2007 

M. Belén Pajares i Ribas 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els locals comercials i els 
despatxos de l’Incasol que són sus
ceptibles de poder ésser adquirits per 
entitats sense ànim de lucre amb fina
litats de caràcter social, cultural o as
sociatiu 
Tram. 314-03097/08 

Formulació: M. Belén Pajares i Ribas, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Belén Pajares i Ribas, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Parla
mentari: 

1. De quins locals comercials, despatxos, etc. disposa 
actualment l’Incasol que es trobin buits o sense utilit
zació i siguin susceptibles de poder ser adquirits per 
entitats sense ànim de lucre amb finalitats de caràcter 
social, cultural o associatiu? Es demana relació des
glossada per municipis, en la que consti adreça locals, 
característiques i valor cadastral. 

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2007 

M. Belén Pajares i Ribas 

3.25.15. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 



  

 

 

202 

13 de març de 2007 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 44 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la licitació de les obres 
d’enderrocament de l’edifici i la cons
trucció de la nova seu del Departament 
d’Interior, Relacions Institucionals i Par
ticipació 
Tram. 314-03098/08 

Formulació: Daniel Sirera i Bellés, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Daniel Sirera i Bellés, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

EL Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núme
ro 4831 de 28 de febrer de 2007 publicava un anunci de 
l’empresa Gestió d’Infraestructures SA. (GISA) pel qual 
es feia pública la licitació de diversos contractes relatius 
a la nova seu del Departament d’Interior, Relacions Ins
titucionals i Participació al Passeig de Sant Joan 43-45. 

L’objecte dels dos contractes eren per una banda l’Execu
ció de les obres d’enderroc. Adequació d’edifici per a la 
nova seu del Departament d’Interior, Relacions Institu
cionals i Participació al Passeig de Sant Joan 43-45. per 
un pressupost de 370.149 euros i per altre banda, l’Exe
cució de les obres per a la nova seu del Departament 
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació al Pas
seig de Sant Joan 43 per valor de 5.400.624 euros. 

Tenint en compte que les obres per a la nova seu del 
Departament fa mesos que varen començar i que els 
enderrocs ja estan realitzats i s’està treballant en la 
construcció de la seu. 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

1. Quins són els motius que justifiquen que es licitin ara 
les obres d’enderrocs de la nova seu del Departament 
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació al 
Passeig de Sant Joan 43-45. quan aquestes fa mesos 
que van començar? 

2. En quin fase es troben les obres de la nova seu del 
Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Par
ticipació al Passeig de Sant Joan 43-45? 

3. Quin és el cost total previst de la nova seu del Depar
tament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació 
al Passeig de Sant Joan 43-45. incloent l’adquisició de 
l’immoble i les obres que es faran de construcció, adequa
ció i equipament? 

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2007 

Daniel Sirera i Bellés 

3.25.15. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió de creixement 
de les places de pisos pont per als 
malalts mentals crònics per al període 
2007-2011 
Tram. 314-03099/08 

Formulació: M. Assumpció Laïlla i Jou, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Assumpció Laïlla i Jou, diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern 

– Quines són les previsions de creixement de les places 
de pisos pont per als malalts mentals crònics per al pe
ríode 2007-2011? 

Palau del Parlament, 28 de Febrer de 2007 

Assumpció Laïlla i Jou 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el pacte que ha signat amb 
els operadors i els fabricants d’aparells 
de telefonia mòbil 
Tram. 314-03100/08 

Formulació: Carles Puigdemont i Casa-
majó, juntament amb un altre diputat del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carles Puigdemont i Casamajó i Josep Pont i Sans, di
putats del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 del Regla
ment de la Cambra, formulen la següent pregunta per 
escrit al Govern: 

En relació amb el pacte que han signat la Generalitat, 
els operadors de telefonia mòbil i els fabricants d’apa
rells. 

– En què consisteix? 

– Quins terminis s’han fixat? 

– Quins operadors i fabricants l’han subscrit? 

– Està previst que el signin més fabricants? 
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– Està previst que els operadors o els fabricants rebin 
alguna subvenció? 

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2007 

Carles Puigdemont i Casamajó Josep Pont i Sans 
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU 

– Quines mesures ha emprès el Govern per tal que els 
metges estrangers que treballen a la sanitat pública ca
talana entenguin i parlin correctament el català? 

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2007 

Carles Puigdemont i Casamajó Francesc Sancho i Serena 
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el coneixement que té que 
hi hagi metges de la sanitat pública 
que no entenguin el català 
Tram. 314-03101/08 

Formulació: Carles Puigdemont i Casa-
majó, juntament amb un altre diputat del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carles Puigdemont i Casamajó i Francesc Sancho i 
Serena, diputats del Grup Parlamentari de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra, formulen la següent pre
gunta per escrit al Govern: 

– El Govern té coneixement que hi hagi metges de la 
sanitat pública que no entenguin el català? 

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2007 

Carles Puigdemont i Casamajó Francesc Sancho i Serena 
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el motiu pel qual el 2007 
només s’ha convocat una prova per a 
l’obtenció dels certificats de català 
Tram. 314-03103/08 

Formulació: Carles Puigdemont i Casa-
majó, del Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carles Puigdemont i Casamajó, diputat del Grup Parla
mentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cambra, 
formula la següent pregunta per escrit al Govern: 

– Per quin motiu l’any 2007 només s’ha convocat una 
prova per a l’obtenció dels certificats de català de la 
Secretaria de Política Lingüística, en lloc de dues, tal i 
com es feia sempre? 

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2007 

Carles Puigdemont i Casamajó 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures adoptades 
perquè els metges d’origen estranger 
de la sanitat pública entenguin i parlin 
el català 
Tram. 314-03102/08 

Formulació: Carles Puigdemont i Casa-
majó, juntament amb un altre diputat del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carles Puigdemont i Casamajó i Francesc Sancho i 
Serena, diputats del Grup Parlamentari de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra, formulen la següent pre
gunta per escrit al Govern: 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les gestions dutes a terme 
perquè l’empresa Apple incorpori el 
català en els seus productes 
Tram. 314-03104/08 

Formulació: Carles Puigdemont i Casa-
majó, del Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carles Puigdemont i Casamajó, diputat del Grup Parla
mentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cambra, 
formula la següent pregunta per escrit al Govern: 

3.25.15. 
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– Quines gestions ha fet el Govern per aconseguir que 
l’empresa Apple incorpori el català als seus productes? 
Quina és la petició concreta que se li ha formulat? 

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2007 

Carles Puigdemont i Casamajó 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el posicionament del re
presentant del Govern de la Generali
tat en el Consell Territorial del Sistema 
per a l’Autonomia i Atenció a la Depen
dència pel que fa al barem per a avalu
ar el grau i el nivell de dependència 
Tram. 314-03105/08 

Formulació: José Domingo Domingo, del 
Grup Mixt 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENTO 

Jose Domingo Domingo, portavoz adjunto del Grupo 
Parlamentario Mixto que pertenece a Ciutadans 
Partido de la Ciudadanía, de acuerdo con lo previsto 
por los artículos 141 y 144 del Reglamento de la 
Cámara, presenta la siguiente pregunta para que le sea 
contestada con respuesta escrita. 

Interesa a este Diputado y a su grupo parlamentario 

Que se informe de cuál fue la posición del representante 
del Govern en el Consejo Territorial del Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia el relación con 
el baremo al que hace referencia el articulo 27 de la ley 
39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la 
autonomía personal y atención a las personas en situación 
de dependencia. 

Palau del Parlament, lunes 1 de marzo de 2007 

El Diputado de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía 
Jose Domingo Domingo 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’execució dels programes 
previstos en el projecte aprovat el 2004 
de remodelació del barri de Roquetes, 
de Barcelona 
Tram. 314-03106/08 

Formulació: Rafael López i Rueda, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

En el marc de la Llei 2/2004 de 4 de juny, de Millora de 
barris, àrees urbanes i viles que requereixen una aten-
ció especial i les normes que la desenvolupen, se li va 
atorgar a l’Ajuntament de Barcelona, en la convocatò
ria de 2004, un ajut per a la remodelació del barri de 
Roquetes, districte de Nou Barris. 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

1. Quins eren els programes i els imports inicials 
d’acord amb el projecte aprovat per a la remodelació 
del barri de Roquetes de Nou Barris de Barcelona en el 
marc de la Llei 2/2004 de 4 de juny, de Millora de bar
ris, àrees urbanes i viles desglossat per exercici? 

2. Quina ha estat l’execució efectiva dels esmentats 
programes i imports, desglossats per actuacions i exer
cicis, en els anys 2004, 2005, 2006 i les previsions del 
2007 i de la resta d’exercicis previstos? 

Palau del Parlament, 2 de març de 2007 

Rafael López i Rueda 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’execució dels programes 
previstos en el projecte aprovat el 2004 
de remodelació dels barris de Santa 
Caterina i Sant Pere, de Barcelona 
Tram. 314-03107/08 

Formulació: Rafael López i Rueda, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

En el marc de la Llei 2/2004 de 4 de juny, de Millora de 
barris, àrees urbanes i viles que requereixen una aten-
ció especial i les normes que la desenvolupen, se li va 
atorgar a l’Ajuntament de Barcelona, en la convocatò
ria de 2004, un ajut per a la remodelació del barri de 
Santa Caterina i Sant Pere, districte de Ciutat Vella. 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

1. Quins eren els programes i els imports inicials 
d’acord amb el projecte aprovat per a la remodelació 
del barri de Santa Caterina i Sant Pere, districte de Ciu
tat Vella de Barcelona en el marc de la Llei 2/2004 de 
4 de juny, de Millora de barris, àrees urbanes i viles 
desglossat per exercici? 

2. Quina ha estat l’execució efectiva dels esmentats 
programes i imports, desglossats per actuacions i exer
cicis, en els anys 2004, 2005, 2006 i les previsions del 
2007 i de la resta d’exercicis previstos? 

Palau del Parlament, 2 de març de 2007 

Rafael López i Rueda 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’execució dels programes 
previstos en el projecte aprovat el 
2004 de remodelació del barri de Po
ble-sec, de Barcelona 
Tram. 314-03108/08 

Formulació: Rafael López i Rueda, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

En el marc de la Llei 2/2004 de 4 de juny, de Millora de 
barris, àrees urbanes i viles que requereixen una aten-
ció especial i les normes que la desenvolupen, se li va 
atorgar a l’Ajuntament de Barcelona, en la convocatò
ria de 2004, un ajut per a la remodelació del barri de 
Poble Sec, districte de Sants-Montjuïc. 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

1. Quins eren els programes i els imports inicials 
d’acord amb el projecte aprovat per a la remodelació 
del barri de Poble Sec, districte de Sants-Montjuïc de 
Barcelona en el marc de la Llei 2/2004 de 4 de juny, de 
Millora de barris, àrees urbanes i viles desglossat per 
exercici? 

2. Quina ha estat l’execució efectiva dels esmentats 
programes i imports, desglossats per actuacions i exer
cicis, en els anys 2004, 2005, 2006 i les previsions del 
2007 i de la resta d’exercicis previstos? 

Palau del Parlament, 2 de març de 2007 

Rafael López i Rueda 

3.25.15. 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’execució dels programes 
previstos en el projecte aprovat el 
2004 de remodelació dels barris de 
Torre Baró i Ciutat Meridiana, de Bar
celona 
Tram. 314-03109/08 

Formulació: Rafael López i Rueda, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

En el marc de la Llei 2/2004 de 4 de juny, de Millora de 
barris, àrees urbanes i viles que requereixen una aten-
ció especial i les normes que la desenvolupen, se li va 
atorgar a l’Ajuntament de Barcelona, en la convocatò
ria de 2004, un ajut per a la remodelació del barri de 
Poble Torre Baró- Ciutat  Meridiana, districte de Nou 
Barris. 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

1. Quins eren els programes i els imports inicials 
d’acord amb el projecte aprovat per a la remodelació 
del barri de Torre Baró - Ciutat Meridiana, de Nou 
Barris de Barcelona en el marc de la Llei 2/2004 de 4 
de juny, de Millora de barris, àrees urbanes i viles des
glossat per exercici? 

2. Quina ha estat l’execució efectiva dels esmentats 
programes i imports, desglossats per actuacions i exer
cicis, en els anys 2004, 2005, 2006 i les previsions del 
2007 i de la resta d’exercicis previstos? 

Palau del Parlament, 2 de març de 2007 

Rafael López i Rueda 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’execució dels programes 
previstos en el projecte aprovat el 
2004 de remodelació del barri de Trini
tat Vella, de Barcelona 
Tram. 314-03110/08 

Formulació: Rafael López i Rueda, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

En el marc de la Llei 2/2004 de 4 de juny, de Millora de 
barris, àrees urbanes i viles que requereixen una aten-
ció especial i les normes que la desenvolupen, se li va 
atorgar a l’Ajuntament de Barcelona, en la convocatò
ria de 2004, un ajut per a la remodelació del barri de 
Trinitat Vella, districte de Sant Andreu. 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

1. Quins eren els programes i els imports inicials d’acord 
amb el projecte aprovat per a la remodelació del barri de 
Trinitat Vella, del Districte de Sant Andreu de Barcelona 
en el marc de la Llei 2/2004 de 4 de juny, de Millora de 
barris, àrees urbanes i viles desglossat per exercici? 

2. Quina ha estat l’execució efectiva dels esmentats 
programes i imports, desglossats per actuacions i exer
cicis, en els anys 2004, 2005, 2006 i les previsions del 
2007 i de la resta d’exercicis previstos? 

Palau del Parlament, 2 de març de 2007 

Rafael López i Rueda 
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3.27. PREGUNTES AL DIRECTOR GENERAL I AL 
CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE LA COR
PORACIÓ CATALANA DE RÀDIO I TELEVI
SIÓ 

PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ3.27.10. 

Mitjans Audiovisuals, per tal que siguin contestades 
oralment pel Director General de la CCRTV. 

– Quines són les previsions de la CCRTV sobre l’adap
tació dels seus serveis, i concretament el «3 a la carta», 
al programari lliure? 

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2007 

Carmel Mòdol i Bresolí 
Diputat del GP ERC 

Pregunta al director general de la Cor
poració Catalana de Ràdio i Televisió a 
respondre oralment en comissió sobre 
la Carta de principis per a l’actuació 
dels mitjans de comunicació 
Tram. 312-00022/08 

Anunci: Albert Rivera Díaz, del Grup Mixt 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 

Albert Rivera Díaz, portaveu del Grup Parlamentari 
Mixt, que pertany a Ciutadans - Partit de la Ciutadania, 
d’acord amb el previst a l’article 173 del Reglament de 
la Cambra, presenta la següent pregunta per tal que si
gui substanciada oralment pel Director General de la 
Corporació que compareix a la Comissió de Control 
d’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals. 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamen
tari: 

– Si la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, té 
intenció de modificar o derogar la carta de principis per 
a l’actuació dels mitjans de comunicació de la CCRTV. 

Palau del Parlament, dilluns, cinc de març de 2007 

Albert Rivera Díaz 

Pregunta al director general de la Cor
poració Catalana de Ràdio i Televisió a 
respondre oralment en comissió sobre 
el resultat d’explotació comercial i la 
previsió de tancament pressupostari 
de l’exercici del 2006 
Tram. 312-00024/08 

Anunci: Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carmel Mòdol i Bresolí, diputat del Grup Parlamenta
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
allò que preveu l’article 173 del Reglament de la Cam
bra, presenta les següents preguntes a la Comissió de 
Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, per tal que siguin contestades 
oralment pel Director General de la CCRTV. 

– Quin és el resultat d’explotació comercial de la 
CCRTV i la previsió de tancament pressupostari de 
l’exercici 2006? 

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2007 

Carmel Mòdol i Bresolí 
Diputat del GP ERC 

Pregunta al director general de la Cor
poració Catalana de Ràdio i Televisió a 
respondre oralment en comissió sobre 
l’adaptació de serveis al programari 
lliure 
Tram. 312-00023/08 

Anunci: Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carmel Mòdol i Bresolí, diputat del Grup Parlamenta
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
allò que preveu l’article 173 del Reglament de la Cam
bra, presenta les següents preguntes a la Comissió de 
Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 

Pregunta al director general de la Cor
poració Catalana de Ràdio i Televisió a 
respondre oralment en comissió sobre 
la valoració de les audiències del Ca
nal 33 
Tram. 312-00025/08 

Anunci: Maria Mercè Roca i Perich, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica
na de Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Mª Mercè Roca i Perich, diputada del Grup Parlamen
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 

3.27.10. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 



 

 

 

 

208 

13 de març de 2007 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 44 

allò que preveu l’article 173 del Reglament de la Cam
bra, presenta la següent pregunta a la Comissió de Con
trol de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, per tal que sigui contestada oralment pel 
Director General de la CCRTV. 

– Quina valoració fa el Director General de les audièn
cies del Canal 33? 

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2007 

Mª Mercè Roca i Perich
 
Diputada del GP ERC
 

Pregunta al director general de la Cor
poració Catalana de Ràdio i Televisió a 
respondre oralment en comissió sobre 
la programació esportiva de Catalunya 
Ràdio 
Tram. 312-00026/08 

Anunci: Marina Llansana Rosich, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica
na de Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Marina Llansana i Rosich, diputada del Grup Parla
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb allò que preveu l’article 173 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta a la Comissió de 
Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, per tal que sigui contestada oral
ment pel Director General de la CCRTV. 

– Quina valoració fa el Director General de la progra
mació esportiva de Catalunya Ràdio i quines previsions 
té respecte a la graella en l’àmbit esportiu? 

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2007 

Marina Llansana i Rosich 
Diputada del GP ERC 

Pregunta al director general de la 
Corporació Catalana de Ràdio i Televi
sió a respondre oralment en comissió 
sobre els projectes i les propostes per 
a aconseguir que TV3 i Catalunya Rà
dio esdevinguin mitjans de referència 
entre les persones nouvingudes 
Tram. 312-00027/08 

Anunci: Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Dolors Camats i Luis, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb allò que preveu l’article 173 
del Reglament de la Cambra, formula la següent pre
gunta al Director General de la CCRTV, per tal que si
gui contestada oralment a la Comissió de control par
lamentari de l’actuació de la Corporació Catalana de 
Ràdio i Televisió i de les empreses filials. 

– Quin són els projectes i propostes de la Corporació 
Catalana de Ràdio i Televisió perquè TV3 i Catalunya 
Ràdio siguin mitjans de referència entre les persones 
nouvingudes a Catalunya? 

Palau del Parlament, 5 de març de 2007 

Dolors Camats i Luis 
Diputada 

Pregunta al director general de la Cor
poració Catalana de Ràdio i Televisió a 
respondre oralment en comissió sobre 
la contractació d’alts càrrecs 
Tram. 312-00028/08 

Anunci: Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Dolors Camats i Luis, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb allò que preveu l’article 173 
del Reglament de la Cambra, formula la següent pre
gunta al Director General de la CCRTV, per tal que si
gui contestada oralment a la Comissió de control par
lamentari de l’actuació de la Corporació Catalana de 
Ràdio i Televisió i de les empreses filials. 
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– Quina és la política de contractació actual de la Cor
poració Catalana de Ràdio i Televisió pel que fa als alts 
càrrecs? 

Palau del Parlament, 5 de març de 2007 

Dolors Camats i Luis 
Diputada 

Pregunta al director general de la Cor
poració Catalana de Ràdio i Televisió a 
respondre oralment en comissió sobre 
les informacions relatives als contrac
tes blindats de TV3 
Tram. 312-00029/08 

Anunci: Joan Ferran i Serafini, del Grup 
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel 
Canvi 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Joan Ferran i Serafini Diputat del Grup Parlamentari So
cialistes - Ciutadans pel Canvi, d’acord amb l’article 173 
del Reglament del Parlament, sobre el funcionament de 
la Comissió de Control parlamentari de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, formula la 
següent pregunta al Director General de la Corporació, 
per tal que sigui contestada oralment a l’esmentada Co
missió. 

– Quina valoració fa el Director General de la Corpo
ració Catalana de Ràdio i Televisió sobre les informa
cions aparegudes sobre els «contractes blindats» a 
TV3? 

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2007 

Joan Ferran i Serafini 

Pregunta al director general de la Cor
poració Catalana de Ràdio i Televisió a 
respondre oralment en comissió sobre 
la pluralitat en els informatius 
Tram. 312-00031/08 

Anunci: Joana Ortega i Alemany, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DE LA COMISSIÓ DE CONTROL DE L’ACTUACIÓ 

DE LA CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS 

Joana Ortega i Alemany, diputada del Grup Parlamen
tari de Convergència i Unió, d’acord amb el que dispo
sa l’article 173 del Reglament del Parlament formula la 
següent pregunta al Director General de la Corporació 
Catalana de Ràdio i Televisió per tal que sigui respos
ta oralment davant la Comissió. 

– Quina opinió té el Director General de la Corporació 
Catalana de Ràdio i Televisió en relació a la pluralitat 
de les notícies als informatius? 

Palau del Parlament, 5 de març de 2007 

Joana Ortega i Alemany 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al director general de la Cor
poració Catalana de Ràdio i Televisió a 
respondre oralment en comissió sobre 
la política informativa del Canal 3/24 
Tram. 312-00030/08 

Anunci: Joana Ortega i Alemany, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DE LA COMISSIÓ DE CONTROL DE L’ACTUACIÓ 

DE LA CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS 

Joana Ortega i Alemany, diputada del Grup Parlamen
tari de Convergència i Unió, d’acord amb el que dispo
sa l’article 173 del Reglament del Parlament formula la 
següent pregunta al Director General de la Corporació 

Catalana de Ràdio i Televisió per tal que sigui respos
ta oralment davant la Comissió. 

– Quina opinió té el Director General de la Corporació 
Catalana de Ràdio i Televisió en relació a la «nova» 
política informativa del Canal 3/24? 

Palau del Parlament, 5 de març de 2007 

Joana Ortega i Alemany 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al director general de la Cor
poració Catalana de Ràdio i Televisió a 
respondre oralment en comissió sobre 
el concepte territorial emprat pels ser-
veis meteorològics de TV3 
Tram. 312-00032/08 

Anunci: Joana Ortega i Alemany, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DE LA COMISSIÓ DE CONTROL DE L’ACTUACIÓ 

DE LA CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS 

Joana Ortega i Alemany, diputada del Grup Parlamen
tari de Convergència i Unió, d’acord amb el que dispo
sa l’article 173 del Reglament del Parlament formula la 
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següent pregunta al Director General de la Corporació 
Catalana de Ràdio i Televisió per tal que sigui respos
ta oralment davant la Comissió. 

– Quina opinió té el Director General de la Corporació 
Catalana de Ràdio i Televisió sobre el concepte territo
rial que utilitzen els serveis meteorològics de TV3? 

Palau del Parlament, 5 de març de 2007 

Joana Ortega i Alemany
 
Diputada del G. P. de CiU
 

Pregunta al director general de la Cor
poració Catalana de Ràdio i Televisió a 
respondre oralment en comissió sobre 
la pluralitat en el programa «30 mi
nuts» del 4 de març 
Tram. 312-00033/08 

Anunci: Joana Ortega i Alemany, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DE LA COMISSIÓ DE CONTROL DE L’ACTUACIÓ 

DE LA CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS 

Joana Ortega i Alemany, diputada del Grup Parlamen
tari de Convergència i Unió, d’acord amb el que dispo
sa l’article 173 del Reglament del Parlament formula la 
següent pregunta al Director General de la Corporació 
Catalana de Ràdio i Televisió per tal que sigui respos
ta oralment davant la Comissió. 

– Quina opinió té el Director General de la Corporació 
Catalana de Ràdio i Televisió sobre la pluralitat en el dar
rer programa 30 minuts del diumenge dia 4 de març? 

Palau del Parlament, 5 de març de 2007 

Joana Ortega i Alemany 
Diputada del G. P. de CiU 

sa l’article 173 del Reglament del Parlament formula la 
següent pregunta al Director General de la Corporació 
Catalana de Ràdio i Televisió per tal que sigui respos
ta oralment davant la Comissió. 

– Quina opinió té el Director General de la Corporació 
Catalana de Ràdio i Televisió en relació als drets tele
visius del futbol? 

Palau del Parlament, 5 de març de 2007 

Joana Ortega i Alemany 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al director general de la Cor
poració Catalana de Ràdio i Televisió a 
respondre oralment en comissió sobre 
les possibilitats del segon múltiplex 
Tram. 312-00035/08 

Anunci: Joana Ortega i Alemany, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DE LA COMISSIÓ DE CONTROL DE L’ACTUACIÓ 

DE LA CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS 

Joana Ortega i Alemany, diputada del Grup Parlamen
tari de Convergència i Unió, d’acord amb el que dispo
sa l’article 173 del Reglament del Parlament formula la 
següent pregunta al Director General de la Corporació 
Catalana de Ràdio i Televisió per tal que sigui respos
ta oralment davant la Comissió. 

– Quina opinió té el Director General de la Corporació 
Catalana de Ràdio i Televisió sobre les possibilitats del 
segon multiplex? 

Palau del Parlament, 5 de març de 2007 

Joana Ortega i Alemany 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al director general de la Cor
poració Catalana de Ràdio i Televisió a 
respondre oralment en comissió sobre 
els drets televisius del futbol 
Tram. 312-00034/08 

Anunci: Joana Ortega i Alemany, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DE LA COMISSIÓ DE CONTROL DE L’ACTUACIÓ 

DE LA CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS 

Joana Ortega i Alemany, diputada del Grup Parlamen
tari de Convergència i Unió, d’acord amb el que dispo
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Pregunta al director general de la Cor
poració Catalana de Ràdio i Televisió a 
respondre oralment en comissió sobre 
el descrèdit de la política i dels polítics 
en els programes de Televisió de 
Catalunya adreçats al públic infantil i 
juvenil 
Tram. 312-00036/08 

Anunci: Daniel Sirera i Bellés, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Daniel Sirera i Bellés, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre
veu el Reglament de la Cambra, presenta la següent 
pregunta oral al Director General de la Corporació 
Catalana de Ràdio i Televisió per tal que li sigui contes
tada en Comissió: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

– Quines són les raons per les quals es fomenta a TVC 
el descrèdit de la política i dels polítics en programes 
adreçats al públic infantil i juvenil i quines accions te 
previst prendre per evitar aquestes pràctiques? 

Palau del Parlament, 6 de març de 2007 

Daniel Sirera i Bellés 

Pregunta al director general de la Cor
poració Catalana de Ràdio i Televisió a 
respondre oralment en comissió sobre 
els criteris de Televisió de Catalunya 
per a emetre esdeveniments culturals 
i socials 
Tram. 312-00037/08 

Anunci: Santi Rodríguez i Serra, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

– Quins són els criteris de TVC per a l’emissió d’esde
veniments culturals i/o socials? 

Palau del Parlament, 6 de març de 2007 

Santi Rodríguez i Serra 

Pregunta al director general de la Cor
poració Catalana de Ràdio i Televisió a 
respondre oralment en comissió sobre 
el compliment per TV3 i Catalunya Rà
dio de la funció de difusió i promoció 
de la cultura, especialment de la que 
es fa a Catalunya 
Tram. 312-00039/08 

Anunci: Joan Ferran i Serafini, del Grup 
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel 
Canvi 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Joan Ferran i Serafini Diputat del Grup Parlamentari So
cialistes - Ciutadans pel Canvi, d’acord amb l’article 173 
del Reglament del Parlament, sobre el funcionament de 
la Comissió de Control parlamentari de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, formula la 
següent pregunta al Director General de la Corporació, 
per tal que sigui contestada oralment a l’esmentada Co
missió. 

– Fa quinze dies el Conseller Joan Manuel Tresserras, 
titular de la Conselleria de Cultura i Mitjans de Comu
nicació reclamava davant la Comissió de Cultura 
d’aquest Parlament el compromís dels mitjans de Co
municació en la difusió i promoció de la cultura, i 
d’una manera molt particular de la cultura que es fa 
aquí, a Catalunya. Insistia que els mitjans de comuni
cació, sobretot els públics, han de ser l’instrument pri
mordial per apropar la cultura no només a aquelles 
minories que ja la consumeixen habitualment, sinó al 
conjunt de la població. 

Com a Director General de la Corporació Catalana de 
Radiotelevisió, considera que TV·3 i Catalunya Ràdio 
estan està complint aquesta funció de difusors i promo
tors de la cultura, de tota la cultura, d’una manera par
ticular de la que es fa a Catalunya? Hi ha voluntat de 
reforçar o ampliar aquest compromís? 

Palau del Parlament, 5 de març de 2007 

Joan Ferran i Serafini 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Santi Rodríguez i Serra, diputat del Grup Parlamenta
ri del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveu el Reglament de la Cambra, presenta la següent 
pregunta oral al director general de la Corporació Ca
talana de Ràdio i Televisió per tal que li sigui contesta
da en Comissió: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamen
tari: 
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Pregunta al director general de la Cor
poració Catalana de Ràdio i Televisió a 
respondre oralment en comissió sobre 
els canvis en els serveis informatius 
Tram. 312-00040/08 

Anunci: Joan Ferran i Serafini, del Grup 
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel 
Canvi 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Joan Ferran i Serafini Diputat del Grup Parlamentari So
cialistes - Ciutadans pel Canvi, d’acord amb l’article 173 
del Reglament del Parlament, sobre el funcionament de 
la Comissió de Control parlamentari de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, formula la 
següent pregunta al Director General de la Corporació, 
per tal que sigui contestada oralment a l’esmentada Co
missió. 

– Darrerament s’ha fet una reestructuració i canvis amb 
els serveis informatius de la Corporació. En què consis
teixen aquests canvis i quins són els objectius? 

Palau del Parlament, 5 de març de 2007 

Joan Ferran i Serafini 

– El passat mes de juliol es va arribar a un pacte entre 
les empreses de Sogecable, Mediapro i TCV. Es podria 
explicar el contingut d’aquest acord? 

Palau del Parlament, 5 de març de 2007 

Joan Ferran i Serafini 

Pregunta al director general de la Cor
poració Catalana de Ràdio i Televisió a 
respondre oralment en comissió sobre 
el resultat pressupostari de les empre
ses de la CCRTV l’exercici del 2006 
Tram. 312-00042/08 

Anunci: Joan Ferran i Serafini, del Grup 
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel 
Canvi 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Joan Ferran i Serafini Diputat del Grup Parlamentari So
cialistes - Ciutadans pel Canvi, d’acord amb l’article 173 
del Reglament del Parlament, sobre el funcionament de 
la Comissió de Control parlamentari de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, formula la 
següent pregunta al Director General de la Corporació, 
per tal que sigui contestada oralment a l’esmentada Co
missió. 

– Ens podria avançar quin és el resultat pressupostari de 
les diverses empreses de la Corporació catalana durant 
l’exercici 2006? 

Pregunta al director general de la Cor
poració Catalana de Ràdio i Televisió a 
respondre oralment en comissió sobre 
l’acord de Televisió de Catalunya amb 
Sogecable i Mediapro 
Tram. 312-00041/08 

Anunci: Joan Ferran i Serafini, del Grup 
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel 
Canvi 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Joan Ferran i Serafini Diputat del Grup Parlamentari So
cialistes - Ciutadans pel Canvi, d’acord amb l’article 173 
del Reglament del Parlament, sobre el funcionament de 
la Comissió de Control parlamentari de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, formula la 
següent pregunta al Director General de la Corporació, 
per tal que sigui contestada oralment a l’esmentada Co
missió. 

Palau del Parlament, 5 de març de 2007 

Joan Ferran i Serafini 

3.27.10. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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3.27.15. PREGUNTES PER ESCRIT 

Pregunta al director general de la Cor
poració Catalana de Ràdio i Televisió a 
respondre per escrit sobre els actors 
polítics entrevistats o que han partici
pat com a tertulians en programes 
emesos per les empreses de la Corpo
ració Catalana de Ràdio i Televisió el 
2006 
Tram. 315-00018/08 

Formulació: Daniel Sirera i Bellés, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Daniel Sirera i Bellés, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya al Parlament de Catalunya, 
d’acord amb allò que preveu l’article 173 del Regla
ment de la Cambra, presenta la següent pregunta, al 
Director de la Corporació Catalana de Ràdio i Televi
sió per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

1. Quins actors polítics han estat entrevistats o han par
ticipat com a tertulians en qualsevol dels programes 
emesos per les diferents empreses de la Corporació 
Catalana de Ràdio i Televisió, en els darrer any? 

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2007 

Daniel Sirera i Bellés 

Pregunta al director general de la Cor
poració Catalana de Ràdio i Televisió a 
respondre per escrit sobre els tertuli
ans dels programes emesos per les 
empreses de la Corporació Catalana 
de Ràdio i Televisió els darrers quatre 
anys 
Tram. 315-00019/08 

Formulació: Daniel Sirera i Bellés, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Daniel Sirera i Bellés, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya al Parlament de Catalunya, 

d’acord amb allò que preveu l’article 173 del Regla
ment de la Cambra, presenta la següent pregunta, al 
Director de la Corporació Catalana de Ràdio i Televi
sió per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Als diferents programes de les emissores que formen 
part de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió 
acostumen a participar tertulians per donar la seva opi
nió o visió de la realitat del moment. 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

1. Quines persones han participat com a tertulians en 
qualsevol dels programes emesos per les diferents em
preses de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, 
en els darrers quatre anys? 

2. Quantes aparicions han tingut cadascuna d’aquestes 
persones, en quins programes i quina ha estat la seva 
retribució bruta, si és el cas, per cada participació en 
cada programa? 

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2007 

Daniel Sirera i Bellés 

Pregunta al director general de la Cor
poració Catalana de Ràdio i Televisió a 
respondre per escrit sobre els motius 
pels quals els serveis informatius de 
TVC es refereixen al conseller de la 
Vicepresidència com a vicepresident 
de la Generalitat 
Tram. 315-00020/08 

Formulació: Daniel Sirera i Bellés, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
06.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Daniel Sirera i Bellés, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya al Parlament de Catalunya, 
d’acord amb allò que preveu l’article 173 del Regla
ment de la Cambra, presenta la següent pregunta, al 
Director de la Corporació Catalana de Ràdio i Televi
sió per tal que li sigui contestada amb resposta escrita: 

El Conseller de la Vicepresidència ha realitzat recent
ment un viatge oficial a l’Índia que ha estat seguit pels 
serveis informatius de TVC. Els serveis informatius de 
TVC en totes les cròniques realitzades es referien al 
Conseller de la Vicepresidència com a «Vicepresident 
de la Generalitat» 

Atès que ni del Capítol III, del Títol II de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya, referent al Govern de la 
Generalitat, ni de la Llei 3/1982, del 23 de març, del 
Parlament, del President i del Consell Executiu i les 
seves posteriors modificacions, ni del Decret 421/2006, 
de 28 de novembre, de creació, denominació i determi
nació de l’àmbit de competència dels departaments de 

3.27.15. 
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l’Administració de la Generalitat de Catalunya pel qual 
es crea el Departament de la Vicepresidència, ni del 
Decret 422/2006, de 28 de novembre pel qual es nome
na al senyor Josep-Lluís Carod Rovira, Conseller de la 
Vicepresidència, es dedueix que en el Govern de la 
Generalitat existeixi la figura del Vicepresident. 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

– Quin són els motius pels quals TVC utilitza l’expres
sió «Vicepresident de la Generalitat» per referir-se al 
Conseller de la Vicepresidència, quan aquesta figura no 
existeix en el Govern de la Generalitat? 

Palau del Parlament, 27 de gener de 2007 

Daniel Sirera i Bellés 

3.27.15. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 




