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S  U  M  A  R  I 
  

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT 
APROVAT O CLOSES EN LA FOR
MULACIÓ 

1.25. 
1.25.05. 

Preguntes al Govern 
Preguntes orals en el Ple 

Pregunta al Govern a respondre oral
ment en el Ple sobre el calendari previst per a la 
creació del parc natural de la zona lacustre de 
Banyoles (tram. 310-00034/08). Substanciació. p. 17 

Pregunta al Govern a respondre oral
ment en el Ple sobre els menors en situació de risc 
social a Barcelona (tram. 310-00035/08). Substan
ciació. p. 17 

Pregunta al Govern a respondre oral
ment en el Ple sobre la política laboral del Depar
tament d’Interior, Relacions Institucionals i Partici
pació (tram. 310-00036/08). Substanciació. p. 17 

Pregunta al Govern a respondre oral
ment en el Ple sobre el conveni signat amb l’Ajun
tament de Barcelona per a la construcció de re
sidències per a gent gran (tram. 310-00037/08). 
Substanciació. p. 17 

Pregunta al Govern a respondre oral
ment en el Ple sobre l’opinió del conseller de Gover
nació i Administracions Públiques pel que fa a la 
crisi del servei de rodalia de Renfe i les recomana
cions de no pagar el bitllet (tram. 310-00038/08). 
Substanciació. p. 17 

Pregunta al Govern a respondre oral
ment en el Ple sobre les sales de música en viu (tram. 
310-00039/08). Substanciació. p. 17 

Pregunta al Govern a respondre oral
ment en el Ple sobre el balanç i la situació de l’ocu-
pació a Catalunya (tram. 310-00040/08). Substan
ciació. p. 17 

Pregunta al president de la Generalitat 
a respondre oralment en el Ple sobre els primers 
cent dies de govern (tram. 317-00026/08). Substan
ciació. p. 18 

Pregunta al president de la Generalitat 
a respondre oralment en el Ple sobre l’estratègia 
del Govern pel que fa al desplegament de l’Estatut 
d’autonomia (tram. 317-00027/08). Substanciació. p. 18 

Pregunta al president de la Generalitat 
a respondre oralment en el Ple sobre el balanç de l’ac
ció de govern (tram. 317-00028/08). Substanciació. p. 18 

Pregunta al president de la Generalitat 
a respondre oralment en el Ple sobre la situació po
lítica actual (tram. 317-00029/08). Substanciació. p. 18 

Pregunta al president de la Generalitat 
a respondre oralment en el Ple sobre el garantiment 
de l’estabilitat política i del desplegament del Pla de 
govern davant la situació de crispació política a l’Es
tat espanyol (tram. 317-00030/08). Substanciació. p. 18 

Pregunta al president de la Generalitat 
a respondre oralment en el Ple sobre el Pla de go
vern (tram. 317-00031/08). Substanciació. p. 18 

1.25.10. Preguntes orals en comissió 

Pregunta al Govern a respondre oral
ment en comissió sobre les vacants a les secretaries 
dels jutjats (tram. 311-00008/08). Substanciació. p. 18 

Pregunta al Govern a respondre oral
ment en comissió sobre el personal interí de les ofi
cines judicials (tram. 311-00009/08). Substanciació. p. 18 

Pregunta al Govern a respondre oral
ment en comissió sobre els grups d’acció local (tram. 
311-00036/08). Substanciació. p. 19 

Pregunta al Govern a respondre oral
ment en comissió sobre el calendari del Depar
tament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural per 
al pagament dels ajuts de la política agrària comuna 
(tram. 311-00059/08). Substanciació. p. 19 

Pregunta al Govern a respondre oral
ment en comissió sobre el projecte de decret per a 
regular les escoles de formació dels centres peni
tenciaris (tram. 311-00076/08). Substanciació. p. 19 

Pregunta al Govern a respondre oral
ment en comissió sobre el nombre i la vinculació 
dels professors dels centres penitenciaris (tram. 311
00077/08). Substanciació. p. 19 

Pregunta al Govern a respondre oral
ment en comissió sobre la titulació dels professors 
dels centres penitenciaris (tram. 311-00078/08). 
Substanciació. p. 19 

Pregunta al Govern a respondre oral
ment en comissió sobre les proves selectives dels 
treballadors socials (tram. 311-00079/08). Substan
ciació. p. 19 

Pregunta al Govern a respondre oral
ment en comissió sobre el nombre i la vinculació 
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dels treballadors socials del Departament de Justícia Pregunta al Govern a respondre per 
(tram. 311-00080/08). Substanciació. p. 19 escrit sobre les convocatòries i els atorgaments de 

les subvencions del Servei d’Ocupació de Catalu-
Pregunta al Govern a respondre oral nya (tram. 314-01296/08). Resposta del Govern. p. 24 

ment en comissió sobre el percentatge d’interins a 
les oficines judicials (tram. 311-00081/08). Substan- Pregunta al Govern a respondre per 
ciació. p. 19 escrit sobre els metges estrangers contractats els 

anys 2004, 2005 i 2006 (tram. 314-01328/08). Res-
Pregunta al Govern a respondre oral- posta del Govern. p. 25 

ment en comissió sobre la situació del personal sani
tari dels centres penitenciaris (tram. 311-00082/08). Pregunta al Govern a respondre per 
Substanciació. p. 20 escrit sobre l’estat d’execució del centre d’atenció 

primària de Campdevànol (Ripollès) (tram. 314
Pregunta al Govern a respondre oral 01339/08). Resposta del Govern. p. 25 

ment en comissió sobre l’impuls a la Taula Interpro
fessional del Vi (tram. 311-00106/08). Substanciació. p. 20 Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre l’IES Abat Oliba, de Ripoll (tram. 314
Pregunta al Govern a respondre oral 01340/08). Resposta del Govern. p. 25 

ment en comissió sobre la situació dels recs a la 
Terra Alta (tram. 311-00107/08). Substanciació. p. 20 Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre la redacció del Pla director del monestir 
Pregunta al Govern a respondre oral- de Ripoll (tram. 314-01342/08). Resposta del Govern. p. 26 

ment en comissió sobre les mesures per a pal·liar la 
crisi del sector de la fruita seca (tram. 311-00117/08). Pregunta al Govern a respondre per 
Substanciació. p. 20 escrit sobre el calendari d’execució del Pla director 

1.25.15. Preguntes per escrit 
del monestir de Ripoll (tram. 314-01343/08). Res-
posta del Govern. p. 26 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la construcció del segon centre d’aten- Pregunta al Govern a respondre per 
ció primària de Figueres (Alt Empordà) (tram. 314 escrit sobre la promoció del monestir en el Pla di
00832/08). Resposta del Govern. p. 20 rector del monestir de Ripoll (tram. 314-01344/08). 

Resposta del Govern. p. 26 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la data d’instal·lació dels mòduls provi- Pregunta al Govern a respondre per 
sionals del segon centre d’atenció primària de Fi escrit sobre els redactors del Pla director del mo
gueres (Alt Empordà) (tram. 314-00833/08). Res nestir de Ripoll (tram. 314-01345/08). Resposta del 
posta del Govern. p. 20 Govern. p. 27 

Pregunta al Govern a respondre per Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el pressupost de la Generalitat per al escrit sobre l’ampliació del Parc Nacional d’Aigües
2007 (tram. 314-00889/08). Resposta del Govern. p. 21 tortes i Estany de Sant Maurici (tram. 314-01354/08). 

Resposta del Govern. p. 27 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió de l’extensió de la sisena hora Pregunta al Govern a respondre per 
a tots els centres públics de primària el curs 2007 escrit sobre el desplegament de la televisió digital 
2008 (tram. 314-01153/08). Resposta del Govern. p. 21 terrestre al Pirineu (tram. 314-01355/08). Resposta 

del Govern. p. 27 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la mitjana mensual de baixes mèdiques Pregunta al Govern a respondre per 
del personal docent (tram. 314-01158/08). Respos escrit sobre el desplegament de la banda ampla a 
ta del Govern. p. 21 les comarques pirinenques (tram. 314-01356/08). 

Resposta del Govern. p. 29 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les depuradores d’aigües projectades Pregunta al Govern a respondre per 
al Baix Camp entre el 2003 i el 2006 (tram. 314 escrit sobre el sector afectat per la pràctica de la 
01282/08). Resposta del Govern. p. 22 pesca («phishing») a Internet (tram. 314-01357/08). 

Resposta del Govern. p. 30 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les depuradores d’aigües que han en- Pregunta al Govern a respondre per 
trat en servei al Baix Camp des del gener del 2004 escrit sobre les mesures per a lluitar contra la pràc
(tram. 314-01283/08). Resposta del Govern. p. 22 tica de la pesca («phishing») a Internet (tram. 314

01358/08). Resposta del Govern. p. 30 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les visites de dermatologia a l’àrea sa- Pregunta al Govern a respondre per 
nitària de Reus (Baix Camp) (tram. 314-01284/08). escrit sobre el nombre de casos de la pràctica de la 
Resposta del Govern. p. 23 pesca («phishing») a Internet dels anys 2005 i 2006 

(tram. 314-01359/08). Resposta del Govern. p. 31 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la monitorització de procediments i les Pregunta al Govern a respondre per 
llistes d’espera (tram. 314-01289/08). Resposta del escrit sobre l’arribada de la banda ampla a tots els 
Govern. p. 23 municipis del Pirineu (tram. 314-01360/08). Res-

posta del Govern. p. 31 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la plaga de processionària a la Selva Pregunta al Govern a respondre per 
(tram. 314-01292/08). Resposta del Govern. p. 24 escrit sobre el trasllat del parc de bombers de la Bis

bal d’Empordà (Baix Empordà) (tram. 314-01361/08). 
Resposta del Govern. p. 32 
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Pregunta al Govern a respondre per Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la possibilitat de deixar una dotació de escrit sobre el projecte d’heliport de l’Hospital Ger
bombers a la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà) mans Trias i Pujol, de Badalona (Barcelonès) (tram. 
(tram. 314-01362/08). Resposta del Govern. p. 32 314-01380/08). Resposta del Govern. p. 37 

Pregunta al Govern a respondre per Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els efectius del torn de nit dels Mossos escrit sobre les obres del laboratori d’investigació i 
d’Esquadra a la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà) docència de l’Hospital Germans Trias i Pujol, de 
(tram. 314-01363/08). Resposta del Govern. p. 32 Badalona (Barcelonès) (tram. 314-01381/08). Res-

posta del Govern. p. 37 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els efectius del torn de cap de setma- Pregunta al Govern a respondre per 
na dels Mossos d’Esquadra a la Bisbal d’Empordà escrit sobre les obres de remodelació de l’Hospital 
(Baix Empordà) (tram. 314-01364/08). Resposta del Germans Trias i Pujol, de Badalona (Barcelonès) 
Govern. p. 33 (tram. 314-01382/08). Resposta del Govern. p. 37 

Pregunta al Govern a respondre per Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els efectius del torn de nit dels Mossos escrit sobre les obres de remodelació del servei 
d’Esquadra a Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) d’urgències de l’Hospital Germans Trias i Pujol, de 
(tram. 314-01365/08). Resposta del Govern. p. 33 Badalona (Barcelonès) (tram. 314-01383/08). Res-

posta del Govern. p. 38 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els efectius del torn de cap de setma- Pregunta al Govern a respondre per 
na dels Mossos d’Esquadra a Sant Feliu de Guíxols escrit sobre el projecte de rènting de l’equipament 
(Baix Empordà) (tram. 314-01366/08). Resposta del electromèdic de l’Hospital Germans Trias i Pujol, de 
Govern. p. 33 Badalona (Barcelonès) (tram. 314-01385/08). Res-

posta del Govern. p. 38 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els protocols de coordinació en segure- Pregunta al Govern a respondre per 
tat ciutadana amb les policies locals de l’àrea bàsi escrit sobre les obres de l’Hospital de l’Esperit Sant, 
ca policial de la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà) de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès) (tram. 
(tram. 314-01367/08). Resposta del Govern. p. 34 314-01386/08). Resposta del Govern. p. 38 

Pregunta al Govern a respondre per Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre de policies locals de l’àrea escrit sobre el pressupost del centre de salut men
bàsica policial de la Bisbal d’Empordà (Baix Empor tal per a adults de Badalona (Barcelonès) (tram. 
dà) adherides al sistema d’informació policial (tram. 314-01387/08). Resposta del Govern. p. 39 
314-01368/08). Resposta del Govern. p. 34 

Pregunta al Govern a respondre per 
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de construcció del centre d’a

escrit sobre el nombre de policies locals de l’àrea tenció primària Canyadó, de Badalona (Barcelonès) 
bàsica policial de la Bisbal d’Empordà (Baix Em (tram. 314-01388/08). Resposta del Govern. p. 39 
pordà) adherides al sistema d’informació policial 
que exerceixen la funció de recepció de denúnci
es (tram. 314-01369/08). Resposta del Govern. p. 34 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el projecte de construcció del centre d’a
tenció primària Progrés-Raval, de Badalona (Barce-

Pregunta al Govern a respondre per lonès) (tram. 314-01389/08). Resposta del Govern. p. 39 
escrit sobre la sala de coordinació de la comissaria 
de la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà) (tram. 314
01370/08). Resposta del Govern. p. 35 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el projecte del nou auditori de Sabadell 
(Vallès Occidental) (tram. 314-01400/08). Resposta 

Pregunta al Govern a respondre per del Govern. p. 40 
escrit sobre les actuacions de la Generalitat en les zo
nes de l’Empordà afectades pels incendis de l’estiu 
del 2006 (tram. 314-01371/08). Resposta del Govern. p. 35 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les pel·lícules doblades al català per a 
sales de cinema durant el 2006 (tram. 314-01402/08). 

Pregunta al Govern a respondre per Resposta del Govern. p. 40 
escrit sobre el projecte del centre d’atenció primària 
Ocata, del Masnou (Maresme) (tram. 314-01376/08). 
Resposta del Govern. p. 35 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els espectadors de pel·lícules doblades 
al català en sales de cinema durant el 2006 (tram. 

Pregunta al Govern a respondre per 314-01403/08). Resposta del Govern. p. 41 
escrit sobre el projecte d’adequació del centre d’a
tenció primària Santa Coloma de Gramenet, de San
ta Coloma de Gramenet (Barcelonès) (tram. 314
01377/08). Resposta del Govern. p. 36 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els objectius del Departament de Cultu
ra per al 2007 relatius a pel·lícules doblades al ca
talà (tram. 314-01404/08). Resposta del Govern. p. 42 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el projecte de remodelació del centre 
d’atenció primària Doctor Robert, de Badalona (Bar-

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’evolució del cinema en català els dar

celonès) (tram. 314-01378/08). Resposta del Govern. p. 36 rers cinc anys (tram. 314-01405/08). Resposta del 
Govern. p. 42 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el projecte del centre d’atenció primària 
Can Mariné, de Santa Coloma de Gramenet (Barce
lonès) (tram. 314-01379/08). Resposta del Govern. p. 36 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures per a incrementar el nom
bre de pel·lícules en català a les sales de cinema i 
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per a millorar-ne la distribució (tram. 314-01406/08). 
Resposta del Govern. p. 43 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el garantiment de la presència dels 
Mossos d’Esquadra a les estacions de tren de les 
comarques nord-orientals (tram. 314-01409/08). Res-
posta del Govern. p. 44 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el pressupost destinat a la neteja de 
rieres i torrents de la comarca del Maresme durant 
els exercicis 2005 i 2006 i la previsió pressupostà
ria per al 2007 (tram. 314-01416/08). Resposta del 
Govern. p. 44 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el coneixement que el conseller d’Inte
rior, Relacions Institucionals i Participació té del fet 
que el president de la Junta de Seguretat hagi de
manat més efectius dels Mossos d’Esquadra per a 
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) (tram. 314
01420/08). Resposta del Govern. p. 45 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els motius pels quals la consellera de 
Treball té previst demanar al Ministeri de Treball 
més inspectors de treball per a les comarques occi
dentals i no per a altres zones (tram. 314-01421/08). 
Resposta del Govern. p. 45 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el motiu pel qual una delegació seva 
assisteix als actes de la VII edició del Fòrum Soci
al Mundial, a Nairobi (Kenya) (tram. 314-01423/08). 
Resposta del Govern. p. 45 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la invitació oficial als actes de la VII 
edició del Fòrum Social Mundial, a Nairobi (Kenya) 
(tram. 314-01424/08). Resposta del Govern. p. 47 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els actes de la VII edició del Fòrum So
cial Mundial, de Nairobi (Kenya), a què ha assistit 
la delegació del Govern (tram. 314-01425/08). Res-
posta del Govern. p. 47 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la durada de l’assistència de la delega-
ció del Govern a la VII edició del Fòrum Social Mun
dial, a Nairobi (Kenya) (tram. 314-01426/08). Res-
posta del Govern. p. 47 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el coneixement que el Govern de Kenya 
té de l’assistència d’una delegació del Govern de la 
Generalitat a la VII edició del Fòrum Social Mundial, 
a Nairobi (Kenya) (tram. 314-01427/08). Resposta 
del Govern. p. 47 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les reunions de la delegació del Govern 
de la Generalitat a la VII edició del Fòrum Social 
Mundial, a Nairobi (Kenya), amb representants del 
Govern de Kenya (tram. 314-01428/08). Resposta 
del Govern. p. 47 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les persones que componen la delega-
ció del Govern a la VII edició del Fòrum Social Mun
dial, a Nairobi (Kenya) (tram. 314-01429/08). Res-
posta del Govern. p. 47 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el cost econòmic del viatge de la dele
gació del Govern a la VII edició del Fòrum Social 

Mundial, a Nairobi (Kenya) (tram. 314-01430/08). 
Resposta del Govern. p. 48 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les entitats que han sol·licitat subven
cions per a accions de formació ocupacional el 
2006 i les que n’han estat beneficiàries (tram. 314
01431/08). Resposta del Govern. p. 48 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nivell d’execució de les accions de 
formació ocupacional del 2006 (tram. 314-01432/08). 
Resposta del Govern. p. 48 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els criteris d’actuació previstos per al 
2007 en matèria de formació ocupacional i contínua 
(tram. 314-01433/08). Resposta del Govern. p. 48 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els motius pels quals l’empresa Eficièn
cia Energètica, SA, està liquidant part de les seves 
participacions (tram. 314-01438/08). Resposta del 
Govern. p. 49 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les participacions que darrerament ha 
liquidat l’empresa Eficiència Energètica, SA (tram. 
314-01439/08). Resposta del Govern. p. 49 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures per a agilitar la venda de 
l’empresa Primayor, de Mollerussa (Pla d’Urgell) 
(tram. 314-01440/08). Resposta del Govern. p. 49 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la viabilitat dels llocs de treball de l’em
presa Primayor, de Mollerussa (Pla d’Urgell) (tram. 
314-01441/08). Resposta del Govern. p. 50 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures per a combatre la sinis
tralitat laboral en el sector de la construcció (tram. 
314-01442/08). Resposta del Govern. p. 50 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’increment dels inspectors de treball 
per a controlar la sinistralitat laboral (tram. 314
01443/08). Resposta del Govern. p. 51 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’increment previst de tècnics d’interme
diació laboral a Lleida (Segrià) (tram. 314-01445/08). 
Resposta del Govern. p. 51 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’increment previst de tècnics d’interme
diació laboral al Segrià (tram. 314-01446/08). Res-
posta del Govern. p. 52 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la valoració del patrimoni natural de la 
serra del Montsec i del congost de Mont-rebei (tram. 
314-01452/08). Resposta del Govern. p. 52 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la celebració de la cimera sobre habi
tatge a Barcelona (tram. 314-01453/08). Resposta 
del Govern. p. 52 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre la protecció del congost de Mont-rebei dins 
del Parc Natural del Montsec (tram. 314-01454/08). 
Resposta del Govern. p. 53 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’anunci que la cimera sobre habitatge 
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no es farà a Barcelona (tram. 314-01455/08). Res- Pregunta al Govern a respondre per 
posta del Govern. p. 53 escrit sobre els ajuts als ajuntaments respecte a la 

contaminació acústica i l’elaboració de mapes sò-
Pregunta al Govern a respondre per nics (tram. 314-01485/08). Resposta del Govern. p. 61 

escrit sobre la declaració de la serra del Montsec 
com a parc natural (tram. 314-01456/08). Resposta Pregunta al Govern a respondre per 
del Govern. p. 53 escrit sobre la formació de tècnics en matèria de 

contaminació acústica i elaboració de mapes sò-
Pregunta al Govern a respondre per nics (tram. 314-01486/08). Resposta del Govern. p. 62 

escrit sobre la connexió amb el pantà de Rialp per 
a garantir el subministrament d’aigua a la Segarra Pregunta al Govern a respondre per 
(tram. 314-01458/08). Resposta del Govern. p. 53 escrit sobre el suport als municipis i als consells 

comarcals respecte a la contaminació acústica i 
Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre les gestions amb el Govern de l’Estat 
l’elaboració de mapes sònics (tram. 314-01487/08). 
Resposta del Govern. p. 62 

per a fer la connexió amb el pantà de Rialp del 
subministrament d’aigua a la Segarra (tram. 314 Pregunta al Govern a respondre per es
01459/08). Resposta del Govern. p. 54 crit sobre la planificació acústica (tram. 314-01488/08). 

Resposta del Govern. p. 62 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la consideració de la connexió amb el Pregunta al Govern a respondre per 
pantà de Rialp del subministrament d’aigua a la Se escrit sobre la partida pressupostària de planificació 
garra (tram. 314-01460/08). Resposta del Govern. p. 54 acústica dels anys 2004, 2005 i 2006 (tram. 314

01489/08). Resposta del Govern. p. 62 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures per a evitar la manca d’ai- Pregunta al Govern a respondre per 
gua a la Segarra (tram. 314-01461/08). Resposta escrit sobre la planificació acústica i la formació de 
del Govern. p. 54 tècnics (tram. 314-01490/08). Resposta del Govern. p. 62 

Pregunta al Govern a respondre per Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les gestions fetes davant el Govern de escrit sobre els vols de la companyia British Air
l’Estat per tal que la cimera sobre habitatge se ce ways en què s’ha detectat radioactivitat (tram. 314
lebri a Barcelona (tram. 314-01465/08). Resposta 01491/08). Resposta del Govern. p. 62 
del Govern. p. 55 

Pregunta al Govern a respondre per 
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modernització de l’Administració de 

escrit sobre la celebració de la cimera sobre habi la Generalitat (tram. 314-01492/08). Resposta del 
tatge (tram. 314-01468/08). Resposta del Govern. p. 55 Govern. p. 63 

Pregunta al Govern a respondre per Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les gestions per a la celebració de la escrit sobre les previsions de millora de la gestió 
cimera sobre habitatge a Barcelona (tram. 314 corporativa de la Generalitat (tram. 314-01493/08). 
01470/08). Resposta del Govern. p. 55 Resposta del Govern. p. 64 

Pregunta al Govern a respondre per Pregunta al Govern a respondre per es
escrit sobre la protesta per la suspensió de la cimera crit sobre l’exclusivitat competencial en matèria d’ha
sobre habitatge a Barcelona (tram. 314-01472/08). bitatge (tram. 314-01494/08). Resposta del Govern. p. 64 
Resposta del Govern. p. 56 

Pregunta al Govern a respondre per 
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la intervenció del Govern de l’Estat en 

escrit sobre la cobertura de la banda ampla (tram. polítiques d’habitatge (tram. 314-01495/08). Res
314-01474/08). Resposta del Govern. p. 56 posta del Govern. p. 65 

Pregunta al Govern a respondre per Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el termini per a la cobertura de tot el escrit sobre el repartiment de la partida per a polí
territori amb banda ampla (tram. 314-01476/08). tica d’habitatge del Govern de l’Estat (tram. 314
Resposta del Govern. p. 57 01496/08). Resposta del Govern. p. 65 

Pregunta al Govern a respondre per Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la inversió prevista per a la cobertura escrit sobre la reclamació de la quantitat correspo
de tot el territori amb banda ampla (tram. 314 nent de la partida prevista per a política d’habitatge 
01478/08). Resposta del Govern. p. 57 del Govern de l’Estat (tram. 314-01497/08). Res-

posta del Govern. p. 65 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la implantació de la banda ampla mit- Pregunta al Govern a respondre per es
jançant l’empresa Iberbanda (tram. 314-01482/08). crit sobre la valoració del vot en contra d’una propos-
Resposta del Govern. p. 58 ta per al repartiment de la partida per a política d’ha

bitatge del Govern de l’Estat (tram. 314-01498/08). 
Pregunta al Govern a respondre per Resposta del Govern. p. 65 

escrit sobre la marxa d’empreses per manca de 
cobertura de banda ampla (tram. 314-01483/08). Pregunta al Govern a respondre per 
Resposta del Govern. p. 59 escrit sobre la valoració de la intenció de vot d’una 

de les forces polítiques que li donen suport respecte 
Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre la instal·lació de la banda ampla per a 
cobrir tot Catalunya (tram. 314-01484/08). Respos

a una proposta per al repartiment de la partida per 
a política d’habitatge del Govern de l’Estat (tram. 
314-01499/08). Resposta del Govern. p. 65 

ta del Govern. p. 60 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la constatació de la intervenció del Go
vern de l’Estat en polítiques d’habitatge (tram. 314
01500/08). Resposta del Govern. p. 65 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la sol·licitud de no-intervenció del Go
vern de l’Estat en polítiques d’habitatge (tram. 314
01501/08). Resposta del Govern. p. 66 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els sectors implicats que han treballat 
en el Projecte de llei del dret a l’habitatge (tram. 
314-01502/08). Resposta del Govern. p. 66 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les demandes dels sectors implicats que 
han treballat en el Projecte de llei del dret a l’habitat
ge (tram. 314-01503/08). Resposta del Govern. p. 66 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els estudis i els indicadors en què es 
basa una afirmació relativa al Projecte de llei del 
dret a l’habitatge (tram. 314-01504/08). Resposta 
del Govern. p. 66 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la despesa en publicitat i propaganda 
el 2006 (tram. 314-01505/08). Resposta del Govern. p. 66 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la piràmide d’edats del Cos de Mossos 
d’Esquadra, sobre el nombre de baixes definitives 
en aquest cos els darrers cinc anys i sobre el nom
bre d’agents que estan en situació d’excedència 
(tram. 314-01506/08). Resposta del Govern. p. 67 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’estudi relatiu a la participació política 
a Catalunya (tram. 314-01508/08). Resposta del 
Govern. p. 67 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el motiu pel qual s’exigeix el comunicat 
de l’assegurança privada als alumnes de les esco
les privades que són atesos en centres del Servei 
Català de la Salut (tram. 314-01526/08). Resposta 
del Govern. p. 68 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els canvis de metge produïts per la in
corporació de nous metges als centres d’atenció 
primària de les comarques occidentals (tram. 314
01528/08). Resposta del Govern. p. 68 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’assumpció de noves funcions pel per
sonal d’infermeria (tram. 314-01529/08). Resposta 
del Govern. p. 69 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les denúncies, els informes de la ins
pecció de treball i els laudes arbitrals relatius a l’em
presa Gestió i Prestació de Serveis de Salut (tram. 
314-01531/08). Resposta del Govern. p. 69 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el Projecte de reial decret pel qual es 
regula el sistema de formació professional per a l’ocu-
pació (tram. 314-01532/08). Resposta del Govern. p. 71 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el Registre de modalitats de servei de 
prevenció de riscos laborals (tram. 314-01536/08). 
Resposta del Govern. p. 71 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la taxa d’atur de llarga durada (tram. 
314-01537/08). Resposta del Govern. p. 72 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la nacionalitat de les persones mortes 
en accident de treball els anys 2004, 2005 i 2006 
(tram. 314-01538/08). Resposta del Govern. p. 72 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els recursos invertits per la Fundació 
Tripartita per a la Formació en l’Ocupació des de l’any 
2004 (tram. 314-01539/08). Resposta del Govern. p. 72 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les actuacions davant el Ministeri de 
Treball i Afers Socials per a establir un registre d’em
preses que incompleixen la normativa sobre segu
retat i salut en el treball (tram. 314-01540/08). Res-
posta del Govern. p. 73 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el percentatge d’increment que aplicarà 
per al 2007 als conceptes retributius del personal 
de l’àmbit d’aplicació de la Mesa General de Ne
gociació de l’Administració de la Generalitat (tram. 
314-01541/08). Resposta del Govern. p. 73 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el percentatge d’increment que aplicarà 
per al 2007 al complement específic en les pagues 
extres del personal de l’àmbit d’aplicació de la Mesa 
General de Negociació de l’Administració de la Ge
neralitat (tram. 314-01542/08). Resposta del Govern. p. 74 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’aplicació de la clàusula 5.2.b del III 
Acord general sobre condicions de treball del per
sonal de l’àmbit d’aplicació de la Mesa General de 
Negociació de l’Administració de la Generalitat per 
a compensar l’increment de l’IPC de l’Estat (tram. 
314-01543/08). Resposta del Govern. p. 74 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió d’execució del Museu de la 
Farga, d’Alins (Pallars Sobirà) (tram. 314-01544/08). 
Resposta del Govern. p. 75 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió d’execució del Centre d’In
terpretació de l’Excursionisme, d’Àreu, a Alins (Pa
llars Sobirà) (tram. 314-01545/08). Resposta del 
Govern. p. 76 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió d’execució del Centre d’In
terpretació de les Activitats de la Neu, de Sant Joan 
de l’Erm, a Montferrer i Castellbò (Alt Urgell) (tram. 
314-01546/08). Resposta del Govern. p. 76 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió d’execució del Centre d’In
terpretació del Món Forestal, d’Arestui, a Llavorsí 
(Pallars Sobirà) (tram. 314-01547/08). Resposta del 
Govern. p. 76 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió d’execució del Museu Mono
gràfic del Jaciment de Santa Creu de Llagunes, a 
Soriguera (Pallars Sobirà) (tram. 314-01548/08). 
Resposta del Govern. p. 76 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió d’execució del Centre d’Inter
pretació de la Biodiversitat, d’Isil, a Alt Àneu (Pallars 
Sobirà) (tram. 314-01549/08). Resposta del Govern. p. 77 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió d’execució del Centre d’In
terpretació de l’Arqueologia Militar, de Ribera de 
Cardós, a la Vall de Cardós (Pallars Sobirà) (tram. 
314-01550/08). Resposta del Govern. p. 77 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió d’execució del Centre d’In
terpretació de les Terres de Frontera, d’Os de Civís, 
a les Valls de Valira (Alt Urgell) (tram. 314-01551/08). 
Resposta del Govern. p. 77 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió d’execució de la depurado
ra d’Aubèrt, a Vielha e Mijaran (Val d’Aran) (tram. 
314-01552/08). Resposta del Govern. p. 77 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió d’execució de la depurado
ra de Pònt d’Arròs, a Vielha e Mijaran (Val d’Aran) 
(tram. 314-01553/08). Resposta del Govern. p. 77 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la depuradora d’Arres (Val d’Aran) (tram. 
314-01554/08). Resposta del Govern. p. 77 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la depuradora d’Es Bordes (Val d’Aran) 
(tram. 314-01555/08). Resposta del Govern. p. 77 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la depuradora de Berrós, a la Guingueta
d’Àneu (Pallars Sobirà) (tram. 314-01556/08). Res-
posta del Govern. p. 77 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la depuradora de Begòs, a Es Bòrdes (Val 
d’Aran) (tram. 314-01557/08). Resposta del Govern. p. 78 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la depuradora d’Arró, a Es Bòrdes (Val 
d’Aran) (tram. 314-01558/08). Resposta del Govern. p. 78 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la depuradora de Bausen (Val d’Aran) 
(tram. 314-01559/08). Resposta del Govern. p. 78 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la transversalització del personal de 
l’Hospital de la Vall d’Hebron, de Barcelona (tram. 
314-01560/08). Resposta del Govern. p. 78 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les obres del CAP Sant Pere i Sant Pau, 
a Tarragona (tram. 314-01562/08). Resposta del 
Govern. p. 78 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la retirada d’una pancarta al·lusiva al 
conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Partici
pació abans de desallotjar una casa ocupada al dis
tricte de Gràcia, de Barcelona (tram. 314-01563/08). 
Resposta del Govern. p. 80 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el pla «Renova’t» de renovació d’elec
trodomèstics (tram. 314-01564/08). Resposta del 
Govern. p. 80 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el Pla de renovació de calderes i escal
fadors del 2006 (tram. 314-01565/08). Resposta del 
Govern. p. 80 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els motius pels quals el projecte de 
construcció d’un centre d’alta resolució i un centre 
d’atenció primària a Sant Vicenç dels Horts (Baix 
Llobregat) no preveu aparcaments soterrats (tram. 
314-01567/08). Resposta del Govern. p. 81 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els motius pels quals no s’ha modificat 
el projecte de construcció d’un centre d’alta resolu
ció i un centre d’atenció primària a Sant Vicenç dels 
Horts (Baix Llobregat) per a incloure-hi aparca
ments soterrats (tram. 314-01568/08). Resposta del 
Govern. p. 81 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga 
crònica (tram. 314-01569/08). Resposta del Govern. p. 81 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els fons recaptats en l’edició de la Ma
rató de TV3 del 2004, dedicada al càncer infantil, i 
la destinació que han tingut (tram. 314-01570/08). 
Resposta del Govern. p. 83 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre de pisos llogats per mitjà de 
les borses d’habitatge el 2006 (tram. 314-01586/08). 
Resposta del Govern. p. 84 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre de pisos llogats per mitjà de 
les borses d’habitatge el 2005 (tram. 314-01587/08). 
Resposta del Govern. p. 84 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre de pisos llogats per mitjà de 
les borses d’habitatge el 2004 (tram. 314-01588/08). 
Resposta del Govern. p. 84 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre de pisos llogats per mitjà de 
les borses d’habitatge el 2003 (tram. 314-01589/08). 
Resposta del Govern. p. 84 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre de pisos llogats per mitjà de 
les borses d’habitatge el 2002 (tram. 314-01590/08). 
Resposta del Govern. p. 84 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre de pisos llogats per mitjà de 
les borses d’habitatge el 2001 (tram. 314-01591/08). 
Resposta del Govern. p. 85 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre de pisos llogats per mitjà de 
les borses d’habitatge el 2000 (tram. 314-01592/08). 
Resposta del Govern. p. 85 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge per a combatre la plaga de 
processionària al Camp de Tarragona (tram. 314
01595/08). Resposta del Govern. p. 85 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge per a combatre la processio
nària a les Terres de l’Ebre (tram. 314-01596/08). 
Resposta del Govern. p. 85 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures per a avaluar el consum 
energètic de les seves instal·lacions (tram. 314
01605/08). Resposta del Govern. p. 85 
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Pregunta al Govern a respondre per Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures per a avaluar el consum escrit sobre el Reial decret 45/2007, relatiu al Re
energètic de les instal·lacions dels municipis (tram. glament de l’organització i el règim del notariat, amb 
314-01606/08). Resposta del Govern. p. 86 relació a les competències de la Generalitat (tram. 

314-01632/08). Resposta del Govern. p. 91 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les possibilitats de legislar a favor d’una Pregunta al Govern a respondre per 
compatibilitat energètica obligatòria a les instal·la escrit sobre els equipaments previstos i aprovats 
cions autonòmiques i municipals (tram. 314-01607/ per al districte de Sant Martí, de Barcelona (tram. 
08). Resposta del Govern. p. 86 314-01633/08). Resposta del Govern. p. 91 

Pregunta al Govern a respondre per Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures per a promocionar la cont escrit sobre les obres del centre d’atenció primària 
ractació de serveis energètics en les seves ins de Sant Pere i Sant Pau, de Tarragona (tram. 314
tal·lacions i en les dels ajuntaments (tram. 314 01638/08). Resposta del Govern. p. 93 
01608/08). Resposta del Govern. p. 86 

Pregunta al Govern a respondre per 
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la creació de clubs esportius escolars 

escrit sobre el nombre de llocs de treball eventual a les escoles públiques (tram. 314-01652/08). Res-
que tenia el govern anterior l’any 2006 (tram. 314 posta del Govern. p. 93 
01612/08). Resposta del Govern. p. 87 

Pregunta al Govern a respondre per 
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el retorn de l’IVA als clubs esportius 

escrit sobre els llocs de treball eventual que tenia el que inverteixen en millores de les instal·lacions (tram. 
govern anterior l’any 2006 (tram. 314-01613/08). 314-01654/08). Resposta del Govern. p. 93 
Resposta del Govern. p. 87 

Pregunta al Govern a respondre per 
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’àmbit del Govern al qual es vincula el 

escrit sobre la distribució dels llocs de treball even suport a les seleccions esportives catalanes (tram. 
tual entre els departaments (tram. 314-01614/08). 314-01657/08). Resposta del Govern. p. 94 
Resposta del Govern. p. 88 

Pregunta al Govern a respondre per 
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la política i les actuacions per a asso

escrit sobre els llocs de treball eventual dels depar lir l’oficialitat de les seleccions esportives catalanes 
taments de la Presidència i de la Vicepresidència (tram. 314-01658/08). Resposta del Govern. p. 94 
(tram. 314-01615/08). Resposta del Govern. p. 88 

Pregunta al Govern a respondre per 
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions i les inversions de la Se

escrit sobre els llocs de treball eventual dels depar cretaria General de l’Esport al Maresme (tram. 314
taments d’Interior, Relacions Institucionals i Parti 01660/08). Resposta del Govern. p. 95 
cipació, d’Economia i Finances i de Governació i 
Administracions Públiques (tram. 314-01616/08). 
Resposta del Govern. p. 88 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la pèrdua de llocs de treball en el sec
tor industrial durant el 2006 (tram. 314-01702/08). 

Pregunta al Govern a respondre per Resposta del Govern. p. 95 
escrit sobre la redistribució de llocs de treball even
tual de la Comissió Tècnica de la Funció Pública 
(tram. 314-01617/08). Resposta del Govern. p. 89 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la disminució d’inversions en el sector 
de la construcció prevista per al 2007 (tram. 314

Pregunta al Govern a respondre per 01703/08). Resposta del Govern. p. 96 
escrit sobre les assimilacions retributives del perso
nal eventual (tram. 314-01618/08). Resposta del 
Govern. p. 89 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre d’habitatges amb algun tipus 
de protecció oficial construïts els darrers quatre anys 

Pregunta al Govern a respondre per (tram. 314-01773/08). Resposta del Govern. p. 96 
escrit sobre la conversió de llocs de treball eventual 
en càrrecs o òrgans dels departaments (tram. 314
01619/08). Resposta del Govern. p. 89 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el centre penitenciari d’origen dels in
terns que ocuparan el Centre Penitenciari Brians 2 

Pregunta al Govern a respondre per (tram. 314-01782/08). Resposta del Govern. p. 96 
escrit sobre els programes dels departaments (tram. 
314-01620/08). Resposta del Govern. p. 90 Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre la reunió del conseller de la Vicepresi-
Pregunta al Govern a respondre per dència amb el cos consular acreditat a Barcelona 

escrit sobre els llocs de treball eventual dels òrgans (tram. 314-01821/08). Resposta del Govern. p. 97 
i les entitats que s’han incorporat a un departament 
per reestructuració (tram. 314-01621/08). Resposta 
del Govern. p. 90 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els compromisos adquirits pel conseller 
de la Vicepresidència amb el cos consular acredi-

Pregunta al Govern a respondre per tat a Barcelona (tram. 314-01822/08). Resposta del 
escrit sobre les raons per les quals cap membre del Govern. p. 97 
Govern no va assistir a la concentració del 3 de 
febrer de 2007 a la plaça de Sant Jaume, de Bar
celona, contra el terrorisme i en solidaritat amb les 
víctimes de l’atemptat d’ETA a Madrid (tram. 314
01631/08). Resposta del Govern. p. 90 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les demandes presentades al conseller 
de la Vicepresidència pels membres del cos consular 
acreditat a Barcelona (tram. 314-01823/08). Res-
posta del Govern. p. 98 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la relació amb el cos consular acredi
tat a Barcelona (tram. 314-01824/08). Resposta del 
Govern. p. 98 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’actuació respecte al cos consular 
acreditat a Barcelona (tram. 314-01825/08). Res-
posta del Govern. p. 98 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la substitució de sancions i penes per 
treballs a favor de la comunitat (tram. 314-01901/08). 
Resposta del Govern. p. 98 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el conveni amb l’Institut Poal de Reuma
tologia, de Barcelona (tram. 314-01909/08). Res-
posta del Govern. p. 99 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els objectius del viatge oficial del con
seller de la Vicepresidència a l’Índia (tram. 314
02022/08). Resposta del Govern. p. 99 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’estratègia prevista per a promoure les 
seleccions esportives catalanes des de l’àmbit de 
la responsabilitat de les relacions internacionals (tram. 
314-02111/08). Resposta del Govern. p. 100 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les actuacions previstes amb relació 
als danys produïts pel vent a la teulada de l’IES Eu
geni d’Ors, de Vilafranca del Penedès (Alt Pene
dès) (tram. 314-02181/08). Resposta del Govern. p. 100 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les delegacions que té previst obrir fora 
de Catalunya aquesta legislatura i sobre els països 
amb els quals té previst establir relacions bilaterals 
(tram. 314-02201/08). Resposta del Govern. p. 101 

1.27.	 Preguntes al director general i al 
Consell d’Administració de la Cor
poració Catalana de Ràdio i Televi
sió 

1.27.10.	 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). Substanciació. p. 102 

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). Substan
ciació. p. 102 

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). Subs
tanciació. p. 102 

Pregunta al director general de la Cor
poració Catalana de Ràdio i Televisió a respondre 
oralment en comissió sobre la valoració de les au
diències del Canal 33 (tram. 312-00025/08). Subs
tanciació. p. 102 

Pregunta al director general de la Cor
poració Catalana de Ràdio i Televisió a respondre 
oralment en comissió sobre la programació esporti

va de Catalunya Ràdio (tram. 312-00026/08). Subs
tanciació. p. 102 

Pregunta al director general de la Cor
poració Catalana de Ràdio i Televisió a respondre 
oralment en comissió sobre els projectes i les propos
tes per a aconseguir que TV3 i Catalunya Ràdio es
devinguin mitjans de referència entre les persones 
nouvingudes (tram. 312-00027/08). Substanciació. p. 102 

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). Substanciació. p. 102 

Pregunta al director general de la Cor
poració Catalana de Ràdio i Televisió a respondre 
oralment en comissió sobre les informacions re
latives als contractes blindats de TV3 (tram. 312
00029/08). Substanciació. p. 103 

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). Substanciació. p. 103 

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). Substanciació. p. 103 

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). Substanciació. p. 103 

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). 
Substanciació. p. 103 

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). Substanciació. p. 103 

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). Substanciació. p. 103 

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). Substanciació. p. 103 

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). Substanciació. p. 104 

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). Substanciació. p. 104 

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). Substanciació. p. 104 
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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). Substanciació. p. 104 

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). Substanciació. p. 104 

2.	 TRAMITACIONS CLOSES PER RE
BUIG, RETIRADA, CANVI O DECA
ÏMENT 

2.25.	 Preguntes al Govern 
2.25.10.	 Preguntes orals en comissió 

Pregunta al Govern a respondre oral
ment en comissió sobre la política de personal de 
l’anterior conseller de Justícia (tram. 311-00010/08). 
Retirada. p. 105 

3.	 TRAMITACIONS EN CURS 
3.25.	 Preguntes al Govern 
3.25.05.	 Preguntes orals en el Ple 

Pregunta al Govern a respondre oral
ment en el Ple sobre el calendari previst per a la 
creació del parc natural de la zona lacustre de 
Banyoles (tram. 310-00034/08). Anunci. p. 105 

Pregunta al Govern a respondre oral
ment en el Ple sobre els menors en situació de risc 
social a Barcelona (tram. 310-00035/08). Anunci. p. 105 

Pregunta al Govern a respondre oral
ment en el Ple sobre la política laboral del Depar
tament d’Interior, Relacions Institucionals i Partici
pació (tram. 310-00036/08). Anunci. p. 106 

Pregunta al Govern a respondre oral
ment en el Ple sobre el conveni signat amb l’Ajunta
ment de Barcelona per a la construcció de residèn
cies per a gent gran (tram. 310-00037/08). Anunci. p. 106 

Pregunta al Govern a respondre oral
ment en el Ple sobre l’opinió del conseller de Gover
nació i Administracions Públiques pel que fa a la 
crisi del servei de rodalia de Renfe i les recomana
cions de no pagar el bitllet (tram. 310-00038/08). 
Anunci. p. 106 

Pregunta al Govern a respondre oral
ment en el Ple sobre les sales de música en viu (tram. 
310-00039/08). Anunci. p. 106 

Pregunta al Govern a respondre oral
ment en el Ple sobre el balanç i la situació de l’ocu-
pació a Catalunya (tram. 310-00040/08). Anunci. p. 107 

Pregunta al president de la Generalitat 
a respondre oralment en el Ple sobre els primers 
cent dies de govern (tram. 317-00026/08). Anunci. p. 107 

Pregunta al president de la Generalitat 
a respondre oralment en el Ple sobre l’estratègia 
del Govern pel que fa al desplegament de l’Estatut 
d’autonomia (tram. 317-00027/08). Anunci. p. 107 

Pregunta al president de la Generalitat 
a respondre oralment en el Ple sobre el balanç de 
l’acció de govern (tram. 317-00028/08). Anunci. p. 107 

Pregunta al president de la Generalitat 
a respondre oralment en el Ple sobre la situació po
lítica actual (tram. 317-00029/08). Anunci. p. 108 

Pregunta al president de la Generalitat 
a respondre oralment en el Ple sobre el garantiment 
de l’estabilitat política i del desplegament del Pla de 
govern davant la situació de crispació política a 
l’Estat espanyol (tram. 317-00030/08). Anunci. p. 108 

Pregunta al president de la Generalitat 
a respondre oralment en el Ple sobre el Pla de go
vern (tram. 317-00031/08). Anunci. p. 108 

3.25.15.	 Preguntes per escrit 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el viatge del conseller de Cultura i 
Mitjans de Comunicació a Nova York (tram. 314
03111/08). Formulació. p. 108 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la presa de possessió dels membres 
designats del Consell Assessor de RTVE a Catalunya 
(tram. 314-03112/08). Formulació. p. 109 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la data prevista per la presa de posses
sió dels membres designats del Consell Assessor 
de RTVE a Catalunya (tram. 314-03113/08). For
mulació. p. 109 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la relació entre la situació del centre de 
RTVE a Catalunya i la manca de renovació del Con
sell Assessor (tram. 314-03114/08). Formulació. p. 109 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la contractació de personal per a aten
dre les persones que es volen acollir als beneficis que 
estableix la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a l’atenció 
a les persones dependents (tram. 314-03115/08). 
Formulació. p. 110 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la situació dels menors en procés d’adop
ció a les repúbliques del Congo (tram. 314-03116/08). 
Formulació. p. 110 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la subvenció de les actuacions de la 
Federació Catalana de Patinatge per a ingressar en 
la Confederació Sud-americana de Patinatge (tram. 
314-03117/08). Formulació. p. 110 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les herències intestades o a favor de la 
Generalitat (tram. 314-03118/08). Formulació. p. 111 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els retrats del president de la Genera
litat penjats en edificis oficials (tram. 314-03119/08). 
Formulació. p. 111 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les persones que pertanyen a grups 
antisistema o hi participen (tram. 314-03120/08). 
Formulació. p. 111 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el servei de cotxes oficials (tram. 314
03121/08). Formulació. p. 111 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les oficines de la Generalitat a l’estranger 
(tram. 314-03122/08). Formulació. p. 112 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió d’impulsar una llei que reguli 
la prostitució (tram. 314-03123/08). Formulació. p. 112 
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Pregunta al Govern a respondre per previstes per ICF Equipaments per al 2006 (tram. 
escrit sobre la promesa del conseller de Política 314-03139/08). Formulació. p. 116 
Territorial i Obres Públiques de dormir a casa d’al
gun dels veïns del barri del Carmel, de Barcelona, 
afectats per l’enfonsament del túnel de la línia 5 del 
metro (tram. 314-03124/08). Formulació. p. 112 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els projectes de l’Institut Català de 
Finances que s’han d’executar durant el 2007 i el 
2008 (tram. 314-03140/08). Formulació. p. 116 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els cursos de català que segueix el 
president de la Generalitat (tram. 314-03125/08). 
Formulació. p. 113 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el grau d’execució de les inversions del 
Ministeri de Foment a Catalunya durant els anys 
2004, 2005 i 2006 (tram. 314-03141/08). Formulació. p. 117 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els càrrecs de confiança que ha nome
nat aquesta legislatura (tram. 314-03126/08). For
mulació. p. 113 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el calendari previst per a la construcció i 
la posada en funcionament de l’escola de Sant Quirze 
de Safaja (Vallès Oriental) (tram. 314-03142/08). 

Pregunta al Govern a respondre per Formulació. p. 117 
escrit sobre la previsió de recuperar el projecte de 
llei de retribució d’alts càrrecs de designació parla
mentària (tram. 314-03127/08). Formulació. p. 113 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els serveis previstos per a la nova es-
cola de Sant Quirze de Safaja (Vallès Oriental) (tram. 

Pregunta al Govern a respondre per 314-03143/08). Formulació. p. 117 
escrit sobre el fet que el president del Govern es
panyol hagi rebutjat la presència del Govern de la 
Generalitat en la cimera amb el Govern del Marroc 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els membres del Consorci del Circuit 

(tram. 314-03128/08). Formulació. p. 113 de Catalunya designats per la Generalitat i sobre 
llurs retribucions (tram. 314-03144/08). Formulació. p. 117 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les borses d’habitatge del Camp de Tar
ragona i les Terres de l’Ebre (tram. 314-03129/08). 
Formulació. p. 114 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els ingressos anuals del director de l’Ins
titut Ramon Llull (tram. 314-03145/08). Formulació. p. 118 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les borses d’habitatge de la província de 
Barcelona (tram. 314-03130/08). Formulació. p. 114 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els ingressos anuals dels membres del 
Consell de Direcció de l’Institut Ramon Llull (tram. 
314-03146/08). Formulació. p. 118 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les borses d’habitatge de la província de 
Lleida (tram. 314-03131/08). Formulació. p. 114 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els ingressos anuals del director del Con
sorci Casa de les Llengües (tram. 314-03147/08). 

Pregunta al Govern a respondre per Formulació. p. 118 
escrit sobre les borses d’habitatge de la província de 
Girona (tram. 314-03132/08). Formulació. p. 114 Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre els ingressos anuals dels membres del 
Pregunta al Govern a respondre per Consell de Direcció del Consorci Casa de les Llen

escrit sobre el nombre de pisos de lloguer de cada gües (tram. 314-03148/08). Formulació. p. 118 
borsa d’habitatge del Camp de Tarragona i les Ter
res de l’Ebre (tram. 314-03133/08). Formulació. p. 115 Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre la contaminació de pous en el sector de 
Pregunta al Govern a respondre per l’antiga fàbrica Bendibérica, de Parets del Vallès 

escrit sobre el nombre de pisos de lloguer de cada (Vallès Oriental) (tram. 314-03149/08). Formulació. p. 119 
borsa d’habitatge de la província de Barcelona (tram. 
314-03134/08). Formulació. p. 115 Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre el calendari previst per a la construcció 
Pregunta al Govern a respondre per i la posada en funcionament de l’embassament de 

escrit sobre el nombre de pisos de lloguer de cada Castellcir (Vallès Oriental) (tram. 314-03150/08). 
borsa d’habitatge de la província de Lleida (tram. Formulació. p. 119 
314-03135/08). Formulació. p. 115 

Pregunta al Govern a respondre per 
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres i les reformes del CAP Jau

escrit sobre el nombre de pisos de lloguer de cada me I, de Vilanova i la Geltrú (Garraf) (tram. 314
borsa d’habitatge de la província de Girona (tram. 03151/08). Formulació. p. 119 
314-03136/08). Formulació. p. 115 

Pregunta al Govern a respondre per 
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finiment de les obres de reforma del 

escrit sobre el nombre d’habitatges públics de llo- CAP Jaume I, de Vilanova i la Geltrú (Garraf) (tram. 
guer previstos per al 2007 (tram. 314-03137/08). 314-03152/08). Formulació. p. 119 
Formulació. p. 116 

Pregunta al Govern a respondre per 
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les visites ateses pel servei de pedia

escrit sobre el nombre d’habitatges públics de llo tria del CAP Jaume I, de Vilanova i la Geltrú (Garraf) 
guer per a joves previstos per al 2007 (tram. 314 durant el 2005 (tram. 314-03153/08). Formulació. p. 120 
03138/08). Formulació. p. 116 

Pregunta al Govern a respondre per 
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla del servei de pediatria del 

escrit sobre el grau d’execució de les inversions 
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CAP Jaume I, de Vilanova i la Geltrú (Garraf) (tram. Pregunta al Govern a respondre per 
314-03154/08). Formulació. p. 120 escrit sobre la construcció d’un centre d’educació 

infantil i primària a Sant Martí Sarroca (Alt Penedès) 
Pregunta al Govern a respondre per (tram. 314-03168/08). Formulació. p. 124 

escrit sobre el temps d’espera per a accedir al ser
vei de pediatria del CAP Jaume I, de Vilanova i la Pregunta al Govern a respondre per 
Geltrú (Garraf) (tram. 314-03155/08). Formulació. p. 120 escrit sobre el Pla d’obres del Departament d’Edu

cació per als propers quatre anys a les Terres de 
Pregunta al Govern a respondre per l’Ebre (tram. 314-03169/08). Formulació. p. 124 

escrit sobre les mesures adoptades per a millorar 
l’atenció del servei de pediatria del CAP Jaume I, de Pregunta al Govern a respondre per 
Vilanova i la Geltrú (Garraf) (tram. 314-03156/08). escrit sobre el cost de la incorporació de vigilants de 
Formulació. p. 121 seguretat als centres d’atenció primària (tram. 314

03170/08). Formulació. p. 124 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures previstes per a millorar Pregunta al Govern a respondre per 
l’atenció primària a Vilanova i la Geltrú (Garraf) escrit sobre la data d’atorgament i d’expiració del 
mentre no entri en funcionament el centre d’atenció permís per a fer operacions de cirurgia estètica 
primària del barri de Mar (tram. 314-03157/08). atorgat a l’Hospital Evangèlic, de Barcelona (tram. 
Formulació. p. 121 314-03171/08). Formulació. p. 125 

Pregunta al Govern a respondre per Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la consideració del conseller de Go escrit sobre les condicions que el Departament de 
vernació i Administracions Públiques respecte a la Salut requereix per a obtenir el permís per a fer 
necessitat de la dimissió de la ministra de Foment operacions de cirurgia estètica i sobre el compli
(tram. 314-03158/08). Formulació. p. 121 ment d’aquestes condicions per l’Hospital Evangè

lic, de Barcelona (tram. 314-03172/08). Formulació. p. 125 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la conveniència de la dimissió de la Pregunta al Govern a respondre per 
ministra de Foment sol·licitada pel conseller de escrit sobre el nombre d’inspeccions fetes a l’Hos-
Governació i Administracions Públiques (tram. 314 pital Evangèlic, de Barcelona, d’ençà que se li va 
03159/08). Formulació. p. 122 atorgar el permís per a fer operacions de cirurgia 

estètica (tram. 314-03173/08). Formulació. p. 125 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els efectius necessaris i els efectius Pregunta al Govern a respondre per 
reals de la comissaria dels Mossos d’Esquadra de escrit sobre el permís atorgat a l’Hospital Evangè-
Montcada i Reixac (Vallès Occidental) (tram. 314 lic, de Barcelona, per a fer operacions de cirurgia 
03160/08). Formulació. p. 122 estètica (tram. 314-03174/08). Formulació. p. 125 

Pregunta al Govern a respondre per Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les declaracions de membres de la ju escrit sobre el projecte de posada en marxa de lec
dicatura sobre el mal funcionament de l’Administra torats de català en universitats estrangeres (tram. 
ció de justícia a Figueres (Alt Empordà) (tram. 314 314-03175/08). Formulació. p. 126 
03161/08). Formulació. p. 122 

Pregunta al Govern a respondre per es-
Pregunta al Govern a respondre per crit sobre la despesa pel suport a entitats per pro

escrit sobre la possibilitat de dividir el partit judici grames de foment de la pau durant el període del 
al de Figueres (Alt Empordà) (tram. 314-03162/08). 2003 al 2006 (tram. 314-03176/08). Formulació. p. 126 
Formulació. p. 122 

Pregunta al Govern a respondre per es-
Pregunta al Govern a respondre per crit sobre la despesa pel suport a entitats per pro

escrit sobre la consideració que la divisió del partit grames per a la recuperació de la memòria històrica 
judicial de Figueres pugui ésser la solució als pro durant el període del 2003 al 2006 (tram. 314
blemes de l’Administració de justícia a Figueres (Alt 03177/08). Formulació. p. 126 
Empordà) (tram. 314-03163/08). Formulació. p. 123 

Pregunta al Govern a respondre per 
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures i el protocol per a acollir i 

escrit sobre l’alt percentatge d’interinitat entre el integrar els immigrants que el Govern de l’Estat ha 
personal de l’Administració de justícia dels jutjats traslladat a Catalunya (tram. 314-03178/08). For
de Figueres (Alt Empordà) (tram. 314-03164/08). mulació. p. 126 
Formulació. p. 123 

Pregunta al Govern a respondre per 
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les iniciatives per al manteniment de les 

escrit sobre la construcció d’un institut d’educació activitats i les condicions de treball de l’empresa 
secundària a Olèrdola (Alt Penedès) (tram. 314 SAS Cockpit Automotive Systems, d’Abrera (Baix 
03165/08). Formulació. p. 123 Llobregat) (tram. 314-03179/08). Formulació. p. 127 

Pregunta al Govern a respondre per Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’ampliació del CEIP Rossend Montané, escrit sobre els efectius de la comissaria dels Mos
d’Olèrdola (Alt Penedès) (tram. 314-03166/08). For sos d’Esquadra de Ripollet (Vallès Occidental) (tram. 
mulació. p. 123 314-03180/08). Formulació. p. 127 

Pregunta al Govern a respondre per Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la construcció d’un institut d’educació escrit sobre els projectes previstos pel que fa als 
secundària a Sant Martí Sarroca (Alt Penedès) (tram. Ferrocarrils de la Generalitat al pas pel Vallès Oc
314-03167/08). Formulació. p. 124 cidental (tram. 314-03181/08). Formulació. p. 128 
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Pregunta al Govern a respondre per l’ús del biodièsel el 2007 (tram. 314-03196/08). 
escrit sobre el desdoblament de la línia C-3 del Formulació. p. 131 
servei de rodalia de Renfe (tram. 314-03182/08). 
Formulació. p. 128 Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre les empreses multinacionals que te-
Pregunta al Govern a respondre per nen intenció d’instal·lar-se a Catalunya (tram. 314

escrit sobre la inscripció en el Registre de la Pro 03197/08). Formulació. p. 132 
pietat dels habitatges de l’Incasol dels carrers de 
l’Arc del Teatre i de l’Om, de Barcelona (tram. 314
03184/08). Formulació. p. 128 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les actuacions dutes a terme amb re-
lació a les declaracions de la direcció de la central 

Pregunta al Govern a respondre per nuclear de Vandellòs sobre el risc que pot compor
escrit sobre la durada prevista per al Pla de dina tar la proximitat d’una central tèrmica de cicle com
mització de la xarxa de centres d’acollida turística binat (tram. 314-03198/08). Formulació. p. 132 
(tram. 314-03185/08). Formulació. p. 129 

Pregunta al Govern a respondre per 
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’inici de les negociacions de Red Eléc

escrit sobre l’aportació econòmica dels governs de trica de España amb els propietaris afectats pel tram 
la Generalitat i de l’Estat i de l’Associació d’Ens Lo- Sentmenat - Bescanó de la línia elèctrica de 400 kV 
cals de la Xarxa de Centres d’Acollida Turística de Ca (tram. 314-03199/08). Formulació. p. 132 
talunya al Pla de dinamització (tram. 314-03186/08). 
Formulació. p. 129 Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre el paper de la Generalitat en les nego-
Pregunta al Govern a respondre per ciacions de Red Eléctrica de España amb els pro

escrit sobre el finançament dels centres d’acollida pietaris afectats pel tram Sentmenat - Bescanó de 
turística (tram. 314-03187/08). Formulació. p. 129 la línia elèctrica de 400 kV (tram. 314-03200/08). 

Formulació. p. 132 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les despeses d’estructura i gestió de la Pregunta al Govern a respondre per 
Xarxa de centres d’acollida turística (tram. 314 escrit sobre el pressupost del Consorci de Turisme 
03188/08). Formulació. p. 129 de Catalunya els anys 2004, 2005 i 2006 (tram. 314

03201/08). Formulació. p. 133 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la gerència del Pla de dinamització de Pregunta al Govern a respondre per 
la Xarxa de centres d’acollida turística (tram. 314 escrit sobre la part del pressupost del Consorci de 
03189/08). Formulació. p. 130 Turisme de Catalunya que es va destinar a promo

ció els anys 2004, 2005 i 2006 (tram. 314-03202/08). 
Pregunta al Govern a respondre per Formulació. p. 133 

escrit sobre la selecció de la gerència del Pla de 
dinamització de la Xarxa de centres d’acollida turís- Pregunta al Govern a respondre per 
tica (tram. 314-03190/08). Formulació. p. 130 escrit sobre el pressupost del Consorci de Turisme de 

Catalunya previst per al 2007 (tram. 314-03203/08). 
Pregunta al Govern a respondre per Formulació. p. 133 

escrit sobre la retribució del gerent o gerenta del Pla 
de dinamització de la Xarxa de centres d’acollida Pregunta al Govern a respondre per 
turística (tram. 314-03191/08). Formulació. p. 130 escrit sobre el pressupost de l’Agència Catalana de 

Turisme previst per als tres primers anys de funci-
Pregunta al Govern a respondre per onament (tram. 314-03204/08). Formulació. p. 133 

escrit sobre els municipis sobre els quals la Di
recció General d’Energia i Mines ha fet estudis per Pregunta al Govern a respondre per 
a determinar actuacions prioritàries de desplaça escrit sobre la part del pressupost previst per als 
ment i soterrament de línies elèctriques (tram. 314 tres primers anys de funcionament de l’Agència Ca
03192/08). Formulació. p. 130 talana de Turisme que es destinarà a promoció (tram. 

314-03205/08). Formulació. p. 134 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les conclusions dels estudis de la Di- Pregunta al Govern a respondre per 
recció General d’Energia i Mines per a determinar escrit sobre l’increment del pressupost de l’Agència 
actuacions prioritàries de desplaçament i soterra- Catalana de Turisme respecte al del Consorci de 
ment de línies elèctriques (tram. 314-03193/08). Turisme de Catalunya (tram. 314-03206/08). For-
Formulació. p. 131 mulació. p. 134 

Pregunta al Govern a respondre per Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les actuacions que la Direcció General escrit sobre l’aportació privada a l’increment del 
d’Energia i Mines ha inclòs en la llista preliminar d’ac pressupost de l’Agència Catalana de Turisme res
tuacions prioritàries de desplaçament i soterrament de pecte al del Consorci de Turisme de Catalunya (tram. 
línies elèctriques (tram. 314-03194/08). Formulació. p. 131 314-03207/08). Formulació. p. 134 

Pregunta al Govern a respondre per Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els terminis d’execució de les actuaci escrit sobre l’organització directiva i de personal de 
ons que la Direcció General d’Energia i Mines ha l’Agència Catalana de Turisme (tram. 314-03208/08). 
inclòs en la llista preliminar d’actuacions prioritàri- Formulació. p. 134 
es de desplaçament i soterrament de línies elèctri
ques (tram. 314-03195/08). Formulació. p. 131 Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre l’increment de personal que compor-
Pregunta al Govern a respondre per tarà la conversió del Consorci de Turisme de Cata

escrit sobre les mesures previstes per a impulsar lunya en l’Agència Catalana de Turisme (tram. 314
03209/08). Formulació. p. 135 
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Pregunta al Govern a respondre per Generalitat adjudicat a l’empresa Grupo IT Deusto 
escrit sobre el cost de personal de l’Agència Cata (tram. 314-03224/08). Formulació. p. 138 
lana del Turisme (tram. 314-03210/08). Formulació. p. 135 

Pregunta al Govern a respondre per 
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desglossament en conceptes de l’im

escrit sobre les garanties de continuïtat laboral ofer port d’adjudicació d’un servei d’aplicació de soluci
tes als treballadors del Consorci de Turisme de Ca ons sobre continguts del web de la Generalitat a 
talunya (tram. 314-03211/08). Formulació. p. 135 l’empresa Grupo IT Deusto (tram. 314-03225/08). 

Formulació. p. 139 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la retribució del director del Consorci de Pregunta al Govern a respondre per 
Turisme de Catalunya (tram. 314-03212/08). For escrit sobre el procediment seguit per a adjudicar a 
mulació. p. 135 l’empresa Serveis de l’Espectacle Focus la produc

ció i la realització d’actes institucionals (tram. 314
Pregunta al Govern a respondre per 03226/08). Formulació. p. 139 

escrit sobre el contracte del director del Consorci de 
Turisme de Catalunya (tram. 314-03213/08). For- Pregunta al Govern a respondre per 
mulació. p. 136 escrit sobre els actes institucionals que el Departa

ment de la Presidència ha encarregat a l’empresa 
Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre la retribució del subdirector del Consorci 
Serveis de l’Espectacle Focus (tram. 314-03227/08). 
Formulació. p. 139 

de Turisme de Catalunya (tram. 314-03214/08). 
Formulació. p. 136 Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre el desglossament en conceptes de l’im-
Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre el contracte del subdirector del Consorci 
port de l’adjudicació d’un servei per a produir i rea
litzar actes institucionals a l’empresa Serveis de l’Es

de Turisme de Catalunya (tram. 314-03215/08). pectacle Focus (tram. 314-03228/08). Formulació. p. 139 

Formulació. p. 136 
Pregunta al Govern a respondre per 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els informes encarregats per a l’elabo
ració del Projecte de llei de l’Agència Catalana de 
Turisme (tram. 314-03216/08). Formulació. p. 136 

escrit sobre les trobades promogudes pel Centre 
d’Innovació i Desenvolupament Empresarial en el 
sector de les tecnologies de la informació i la comu
nicació (tram. 314-03229/08). Formulació. p. 140 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els dictàmens jurídics que s’han pres 
com a base per a l’elaboració del Projecte de llei de 
l’Agència Catalana de Turisme (tram. 314-03217/08). 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les edicions que s’han dut a terme del 
Fòrum de la Innovació (tram. 314-03230/08). For
mulació. p. 140 

Formulació. p. 137 
Pregunta al Govern a respondre per 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la seu i les dependències de treball de 

escrit sobre l’organitzador del Fòrum de la Innovació 
(tram. 314-03231/08). Formulació. p. 140 

l’Agència Catalana de Turisme (tram. 314-03218/08). 
Formulació. p. 137 Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre el cost del Fòrum de la Innovació (tram. 
Pregunta al Govern a respondre per 314-03232/08). Formulació. p. 140 

escrit sobre la selecció del director o directora de 
l’Agència Catalana de Turisme (tram. 314-03219/08). Pregunta al Govern a respondre per 
Formulació. p. 137 escrit sobre els resultats econòmics del Fòrum de la 

Innovació (tram. 314-03233/08). Formulació. p. 141 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el procediment per a l’adjudicació a Pregunta al Govern a respondre per 
l’empresa Everis Spain d’un servei de consultes lin escrit sobre l’òrgan de govern del Consorci Urba
güístiques (tram. 314-03220/08). Formulació. p. 137 nístic de l’Aigüeta, a la Bisbal d’Empordà (Baix Em

pordà) (tram. 314-03234/08). Formulació. p. 141 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el servei de consultes lingüístiques que Pregunta al Govern a respondre per 
el Departament de la Presidència ha adjudicat a escrit sobre l’ampliació del CEIP Pere Rosselló, de 
l’empresa Everis Spain (tram. 314-03221/08). For- Calonge (Baix Empordà) (tram. 314-03235/08). For
mulació. p. 138 mulació. p. 141 

Pregunta al Govern a respondre per Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el desglossament en conceptes de l’im escrit sobre l’ampliació de l’IES Puig Cargol, de Ca
port de l’adjudicació d’un servei de consultes lin longe (Baix Empordà) (tram. 314-03236/08). For
güístiques a l’empresa Everis Spain (tram. 314 mulació. p. 141 
03222/08). Formulació. p. 138 

Pregunta al Govern a respondre per 
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció del CEIP La Sínia, de 

escrit sobre el procediment seguit per a adjudicar a Calonge (Baix Empordà) (tram. 314-03237/08). For
l’empresa Grupo IT Deusto un servei d’aplicació de mulació. p. 142 
solucions sobre continguts del web de la Generali
tat (tram. 314-03223/08). Formulació. p. 138 Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre l’adjudicació de cicles formatius de 
Pregunta al Govern a respondre per grau mitjà i superior a la província de Girona (tram. 

escrit sobre les característiques del servei d’aplica 314-03238/08). Formulació. p. 142 
ció de solucions sobre continguts del web de la 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les gestions dels departaments de 
Salut i d’Interior, Relacions Institucionals i Participa-
ció amb relació a l’assentament d’un grup de cara
vanes a la carretera de Vidreres (Selva) (tram. 314
03239/08). Formulació. p. 142 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el coneixement de l’assentament d’un 
grup de caravanes a la carretera de Vidreres (Selva) 
(tram. 314-03240/08). Formulació. p. 142 

3.27.	 Preguntes al director general i al 
Consell d’Administració de la Cor
poració Catalana de Ràdio i Televi
sió 

3.27.15.	 Preguntes per escrit 

Pregunta al director general de la Cor
poració Catalana de Ràdio i Televisió a respondre 
per escrit sobre l’acomiadament fa tres anys dels 

responsables comercials de TV3 i Catalunya Ràdio 
(tram. 315-00021/08). Formulació. p. 143 

Pregunta al director general de la Cor
poració Catalana de Ràdio i Televisió a respondre 
per escrit sobre el patrocini de clubs esportius per 
Televisió de Catalunya (tram. 315-00022/08). For
mulació. p. 143 

Pregunta al director general de la Cor
poració Catalana de Ràdio i Televisió a respondre 
per escrit sobre la retransmissió de la gala «El ca
talà de l’any» per TV3 (tram. 315-00023/08). For
mulació. p. 143 

Pregunta al director general de la Cor
poració Catalana de Ràdio i Televisió a respondre 
per escrit sobre les seves declaracions amb rela
ció a dos extreballadors d’aquest ens (tram. 315
00024/08). Formulació. p. 144 

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 

1.25.05. PREGUNTES ORALS EN EL PLE 

Pregunta al Govern a respondre oral
ment en el Ple sobre el calendari pre
vist per a la creació del parc natural de 
la zona lacustre de Banyoles 
Tram. 310-00034/08 

Substanciació 

Sessió plenària núm. 10, tinguda el dia 14.03.2007 
(DSPC-P 11). 

Pregunta al Govern a respondre oral
ment en el Ple sobre els menors en si
tuació de risc social a Barcelona 
Tram. 310-00035/08 

Substanciació 

Sessió plenària núm. 10, tinguda el dia 14.03.2007 
(DSPC-P 11). 

Pregunta al Govern a respondre oral
ment en el Ple sobre la política laboral 
del Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació 
Tram. 310-00036/08 

Substanciació 

Sessió plenària núm. 10, tinguda el dia 14.03.2007 
(DSPC-P 11). 

Pregunta al Govern a respondre oral
ment en el Ple sobre el conveni signat 
amb l’Ajuntament de Barcelona per a la 
construcció de residències per a gent 
gran 
Tram. 310-00037/08 

Substanciació 

Sessió plenària núm. 10, tinguda el dia 14.03.2007 
(DSPC-P 11). 

Pregunta al Govern a respondre oral
ment en el Ple sobre l’opinió del con
seller de Governació i Administracions 
Públiques pel que fa a la crisi del ser
vei de rodalia de Renfe i les recomana
cions de no pagar el bitllet 
Tram. 310-00038/08 

Substanciació 

Sessió plenària núm. 10, tinguda el dia 14.03.2007 
(DSPC-P 11). 

Pregunta al Govern a respondre oral
ment en el Ple sobre les sales de mú
sica en viu 
Tram. 310-00039/08 

Substanciació 

Sessió plenària núm. 10, tinguda el dia 14.03.2007 
(DSPC-P 11). 

Pregunta al Govern a respondre oral
ment en el Ple sobre el balanç i la situ
ació de l’ocupació a Catalunya 
Tram. 310-00040/08 

Substanciació 

Sessió plenària núm. 10, tinguda el dia 14.03.2007 
(DSPC-P 11). 

1.25.05. 

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ 
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Pregunta al president de la Generalitat 
a respondre oralment en el Ple sobre 
els primers cent dies de govern 
Tram. 317-00026/08 

Substanciació 

Sessió plenària núm. 10, tinguda el dia 14.03.2007 
(DSPC-P 11). 

Pregunta al president de la Generalitat 
a respondre oralment en el Ple sobre 
l’estratègia del Govern pel que fa al des
plegament de l’Estatut d’autonomia 
Tram. 317-00027/08 

Substanciació 

Sessió plenària núm. 10, tinguda el dia 14.03.2007 
(DSPC-P 11). 

Pregunta al president de la Generalitat 
a respondre oralment en el Ple sobre 
el balanç de l’acció de govern 
Tram. 317-00028/08 

Substanciació 

Sessió plenària núm. 10, tinguda el dia 14.03.2007 
(DSPC-P 11). 

Pregunta al president de la Generalitat 
a respondre oralment en el Ple sobre 
el garantiment de l’estabilitat política i 
del desplegament del Pla de govern 
davant la situació de crispació política 
a l’Estat espanyol 
Tram. 317-00030/08 

Substanciació 

Sessió plenària núm. 10, tinguda el dia 14.03.2007 
(DSPC-P 11). 

Pregunta al president de la Generalitat 
a respondre oralment en el Ple sobre 
el Pla de govern 
Tram. 317-00031/08 

Substanciació 

Sessió plenària núm. 10, tinguda el dia 14.03.2007 
(DSPC-P 11). 

1.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ 

Pregunta al Govern a respondre oral
ment en comissió sobre les vacants a 
les secretaries dels jutjats 
Tram. 311-00008/08 

Pregunta al president de la Generalitat 
a respondre oralment en el Ple sobre 
la situació política actual 
Tram. 317-00029/08 

Substanciació 

Sessió plenària núm. 10, tinguda el dia 14.03.2007 
(DSPC-P 11). 

Substanciació 

Sessió núm. 4 de la Comissió de Justícia, Dret i Segure
tat Ciutadana, tinguda el dia 08.03.2007 (DSPC-C 51). 

Pregunta al Govern a respondre oral
ment en comissió sobre el personal 
interí de les oficines judicials 
Tram. 311-00009/08 

Substanciació 

Sessió núm. 4 de la Comissió de Justícia, Dret i Segure
tat Ciutadana, tinguda el dia 08.03.2007 (DSPC-C 51). 

1.25.10. 

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



 

19 

Núm. 47 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 20 de març de 2007 

Pregunta al Govern a respondre oral
ment en comissió sobre els grups d’ac
ció local 
Tram. 311-00036/08 

Substanciació 

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Agricultura, Ramade
ria i Pesca, tinguda el dia 08.03.2007 (DSPC-C 54). 

Pregunta al Govern a respondre oral
ment en comissió sobre la titulació dels 
professors dels centres penitenciaris 
Tram. 311-00078/08 

Substanciació 

Sessió núm. 4 de la Comissió de Justícia, Dret i Segure
tat Ciutadana, tinguda el dia 08.03.2007 (DSPC-C 51). 

Pregunta al Govern a respondre oral
ment en comissió sobre el calendari 
del Departament d’Agricultura, Alimen
tació i Acció Rural per al pagament dels 
ajuts de la política agrària comuna 
Tram. 311-00059/08 

Substanciació 

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Agricultura, Ramade
ria i Pesca, tinguda el dia 08.03.2007 (DSPC-C 54). 

Pregunta al Govern a respondre oral
ment en comissió sobre el projecte de 
decret per a regular les escoles de for
mació dels centres penitenciaris 
Tram. 311-00076/08 

Substanciació 

Sessió núm. 4 de la Comissió de Justícia, Dret i Segure
tat Ciutadana, tinguda el dia 08.03.2007 (DSPC-C 51). 

Pregunta al Govern a respondre oral
ment en comissió sobre el nombre i la 
vinculació dels professors dels cen
tres penitenciaris 
Tram. 311-00077/08 

Substanciació 

Sessió núm. 4 de la Comissió de Justícia, Dret i Segure
tat Ciutadana, tinguda el dia 08.03.2007 (DSPC-C 51). 

Pregunta al Govern a respondre oral
ment en comissió sobre les proves 
selectives dels treballadors socials 
Tram. 311-00079/08 

Substanciació 

Sessió núm. 4 de la Comissió de Justícia, Dret i Segure
tat Ciutadana, tinguda el dia 08.03.2007 (DSPC-C 51). 

Pregunta al Govern a respondre oral
ment en comissió sobre el nombre i la 
vinculació dels treballadors socials del 
Departament de Justícia 
Tram. 311-00080/08 

Substanciació 

Sessió núm. 4 de la Comissió de Justícia, Dret i Segure
tat Ciutadana, tinguda el dia 08.03.2007 (DSPC-C 51). 

Pregunta al Govern a respondre oral
ment en comissió sobre el percentatge 
d’interins a les oficines judicials 
Tram. 311-00081/08 

Substanciació 

Sessió núm. 4 de la Comissió de Justícia, Dret i Segure
tat Ciutadana, tinguda el dia 08.03.2007 (DSPC-C 51). 

1.25.10. 

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ 
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Pregunta al Govern a respondre oral
ment en comissió sobre la situació del 
personal sanitari dels centres peniten
ciaris 
Tram. 311-00082/08 

Substanciació 

Sessió núm. 4 de la Comissió de Justícia, Dret i Segure
tat Ciutadana, tinguda el dia 08.03.2007 (DSPC-C 51). 

Pregunta al Govern a respondre oral
ment en comissió sobre l’impuls a la 
Taula Interprofessional del Vi 
Tram. 311-00106/08 

Substanciació 

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Agricultura, Ramade
ria i Pesca, tinguda el dia 08.03.2007 (DSPC-C 54). 

Pregunta al Govern a respondre oral
ment en comissió sobre la situació 
dels recs a la Terra Alta 
Tram. 311-00107/08 

Substanciació 

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Agricultura, Ramade
ria i Pesca, tinguda el dia 08.03.2007 (DSPC-C 54). 

Pregunta al Govern a respondre oral
ment en comissió sobre les mesures 
per a pal·liar la crisi del sector de la 
fruita seca 
Tram. 311-00117/08 

Substanciació 

Sessió núm. 4 de la Comissió d’Agricultura, Ramade
ria i Pesca, tinguda el dia 08.03.2007 (DSPC-C 54). 

1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la construcció del segon 
centre d’atenció primària de Figueres 
(Alt Empordà) 
Tram. 314-00832/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-00832/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la construcció del segon centre d’atenció primària de 
Figueres (Alt Empordà) 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Vila i Vicente, Santi 

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 segon Centre d’Atenció Primària de Figueres, 
s’està redactant el projecte d’un nou Centre d’Atenció 
Primària, i es preveu que les obre s’iniciïn durant el 
darrer trimestre del 2007. 

El nou CAP constarà dels següents serveis: àrea de medi
cina general, àrea de pediatria, àrea polivalent, odontolo
gia, àrea d’atenció continuada i àrea d’educació sanitària. 

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

Barcelona, 6 de març de 2007 

Marina Geli i Fàbrega 
Consellera de Salut 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la data d’instal·lació dels 
mòduls provisionals del segon centre 
d’atenció primària de Figueres (Alt Em
pordà) 
Tram. 314-00833/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-00833/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la data d’instal·lació dels mòduls provisionals del segon 
centre d’atenció primària de Figueres (Alt Empordà) 
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Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Vila i Vicente, Santi 

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 segon centre d’assistència primària, es 
preveu disposar dels mòduls prefabricats a partir del 
mes de maig, per tal de poder posar en funcionament, 
de forma provisional, el centre. 

Barcelona, 6 de març de 2007 

Marina Geli i Fàbrega 
Consellera de Salut 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el pressupost de la Gene
ralitat per al 2007 
Tram. 314-00889/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-00889/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el pressupost de la Generalitat per al 2007 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Fernández Teixidó, Antoni 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió de l’extensió de 
la sisena hora a tots els centres públics 
de primària el curs 2007-2008 
Tram. 314-01153/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01153/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió de l’extensió de la sisena hora a tots els cen
tres públics de primària el curs 2007-2008 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Rigau i Oliver, Irene 

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: 

Tal com ja s’ha informat al Consell Escolar de Catalunya 
i en el marc de la comissió de seguiment del Pacte Na
cional per a l’Educació, el curs 2007-2008 la sisena hora 
s’aplicarà, com a mínim, a tots els centres de primària 
dels municipis de Catalunya de més de 5.000 habitants. 

Barcelona, 5 de març de 2007 

Ernest Maragall i Mira 
Conseller d’Educació 

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

L’Ordre del Departament d’Economia i Finances ECF/ 
598/2006, de 22 de desembre, per la qual es dicten les 
normes per elaborar els pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per a l’any 2007, ha estat publicada al DOGC 
núm. 4789 de 29 de desembre de 2006, data en què tam
bé s’ha publicat el Decret 647/2006, de 27 de desembre, 
pel qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròr
roga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per 
al 2006, mentre no siguin vigents els del 2007. 

L’esmentada Ordre d’elaboració descriu, en la seva part 
expositiva, les línies generals que emmarcaran el nou 
pressupost, i estableix els criteris de pressupostació, 
l’àmbit institucional i l’estructura pressupostària que 
regirà per al nou exercici. 

Així doncs, el Govern està treballant en l’Avantprojecte 
de llei de pressupostos per al 2007, amb l’objectiu que 
el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2007 es pugui presentar al Parlament 
al llarg de les properes setmanes, preferentment durant 
el mes de març. 

Barcelona, 27 de febrer de 2007 

Antoni Castells 
Conseller d’Economia i Finances 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la mitjana mensual de bai
xes mèdiques del personal docent 
Tram. 314-01158/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01158/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
mitjana mensual de baixes mèdiques del personal docent 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Rigau i Oliver, Irene 

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 percentatge sobre la plantilla de personal docent que 
el dia 10 de cada mes es trobava en situació de baixa 
mèdica entre gener i juny de 2006 fou, de mitjana, del 
8,71%. No és possible disposar de les dades sol·licita
des referides a cursos anteriors, ja que les dades varen 
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començar a enregistrar-se sota aquests paràmetres a fi
nals de 2005. 

Barcelona, 1 de març de 2007 

Ernest Maragall i Mira
 
Conseller d’Educació
 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les depuradores d’aigües 
projectades al Baix Camp entre el 2003 
i el 2006 
Tram. 314-01282/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01282/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les depuradores d’aigües projectades al Baix Camp en
tre el 2003 i el 2006 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Ruiz i Isern, Meritxell 

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen
tària 314-01282/08. 

L’aprovació del Programa de Sanejament d’Aigües Re
siduals Urbanes (PSARU 2005), el 20/6/2006, (Reso-
lució MAH/2370/2006, de 3 de juliol), suposa la substi
tució del programat al PSARU 2002 respectant aquelles 
actuacions necessàries i urgents per complir amb la Di
rectiva 91/271/CE, sobre el tractament d’aigües resi
duals urbanes, incorporant alhora al seu contingut els 
objectius de la Directiva 2000/60/CE, per la qual s’es
tableix un marc comunitari d’actuacions en l’àmbit de 
la política d’aigües. 

En aquest sentit, tant les actuacions executades entre els 
anys 2003-2006 tant com les programades en el primer 
escenari (2006-2008) del PSARU 2005, a la comarca 
del Baix Camp es troben publicades a la pàgina web de 
l’Agència Catalana de l’Aigua. 

Barcelona, 27 de febrer de 2007 

Francesc Baltasar i Albesa 
Conseller de Medi Ambient i Habitatge 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les depuradores d’aigües 
que han entrat en servei al Baix Camp 
des del gener del 2004 
Tram. 314-01283/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01283/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les depuradores d’aigües que han entrat en servei al Baix 
Camp des del gener del 2004 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Ruiz i Isern, Meritxell 

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen
tària 314-01283/08 conjuntament amb la 314-01416/08, 
314-01552/08, 314-01553/08, 314-01554/08, 314-01555/ 
08, 314-01556/08, 314-01557/08, 314-01558/08 i 314
1559/08. 

L’Agència Catalana de l’Aigua, a través del Programa de 
Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes (PSARU 2005), 
aprovat per l’Acord de Govern de 20/6/2006, segons 
Resolució MAH/2370/2006, de 3 de juliol, ha planifi
cat construir els següents sistemes de sanejament d’aigües: 

Depuradora Inversió Període 

Arres de Jos (Vall d’Aran) 171.400 euros 2009-2014 

Es Bordes (Vall d’Aran) 739.000 euros 2006-2008 

La Guingueta d’Àneu (El Pallars Sobirà) 99.407 euros 2009-2014 

Begòs (Vall d’Aran) Comparteix sistema de sane
jament amb Es Bordes 

Arró (Vall d’Aran) 212.700 euros 2009-2014 

Bausen 158.100 euros 2009-2014 

Aubert (Vall d’Aran) 433.589 euros (Subvenció del Es preveu la seva licitació el 2n 
80 % del Fons de Cohesió de trimestre de 2007. 
la Unió Europea) 

Pont d’Arròs (Vall d’Aran) 438.200 euros (Subvenció de Es preveu la seva licitació el 2n 
80% per part del Fons de Cohe trimestre de 2007. 
sió de la Unió Europea) 
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Pel que fa a la comarca del Maresme, l’Agència ha des
tinat durant els anys 2005 i 2006 un total de 1.154.447 
euros en actuacions destinades a la conservació i man
teniment de les lleres públiques que integren el domi
ni públic hidràulic. 

La previsió d’inversió de l’Agència a aquesta comarca, 
per l’any 2007, en actuacions de conservació i mante
niment de lleres és de 518.053,60 euros. 

Finalment, l’Agència Catalana de l’Aigua, a la Comar
ca del Baix Camp, des del mes de gener de 2004 ha 
posat en servei la depuradora d’aigües residuals de 
Riudecols, al municipi de Riudecols. 

Barcelona, 27 de febrer de 2007 

Francesc Baltasar i Albesa 
Conseller de Medi Ambient i Habitatge 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les visites de dermatologia 
a l’àrea sanitària de Reus (Baix Camp) 
Tram. 314-01284/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01284/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les visites de dermatologia a l’àrea sanitària de Reus 
(Baix Camp) 

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: 

A l’àrea sanitària de Reus hi ha dos centres amb l’es
pecialitat de dermatologia: Centre d’especialitats Sant 
Pere i Hospital Universitari Sant Joan de Reus. El temps 
d’espera, d’acord amb les dades del mes de febrer, en 
cadascun dels centres és: 

– Centre d’Especialitats Sant Pere: Dels dos dermatòlegs 
que actualment passen visita: 

• Un especialista visita 4 dies a la setmana. La seva llis
ta d’espera és: 

Primeres visites: 05/11/07 

Segones visites: 15/10/07 

Preferents: segons valoració, totes les derivacions es 
valoren i si s’escau s’avança la visita. 

• L’altre especialista només visita dimecres i la seva llista 
d’espera és: 

Primeres visites: 07/11/07 

Segones visites: 08/08/07 

Preferents: segons valoració, totes les derivacions es 
valoren i si s’escau s’avança la visita. 

– Hospital Universitari de Sant Joan de Reus: Les con
sultes externes de l’Hospital disposa d’un dermatòleg, 
que també passa visita al Centre d’especialitats Sant 
Pere. La seva llista d’espera a l’hospital és: 

Primeres visites: segons valoració. 07/05/07 

Segones visites: 21/09/07 

Primeres pediàtriques: 02/03/07 

Segones pediàtriques: 07/05/07 

Barcelona, 2 de març de 2007 

Marina Geli i Fàbrega 
Consellera de Salut 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la monitorització de pro
cediments i les llistes d’espera 
Tram. 314-01289/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01289/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la monitorització de procediments i les llistes d’espera 

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: 

Els 13 nous grups monitorats són: 

– Fistulització d’aparell lacrimal a cavitat nasal 

– Operacions d’orella mitjana (timpanoplàtia i miringo
tomia) 

– Extracció quirúrgica de dent 

– Incisió per excisió fístula anal 

– Procediments d’hemorroides (a quiròfan) 

– Reparació d’hèrnies umbilical, incisional, epigàstrica 
i altres NC altre lloc 

– Patologia del disc i intervertebral i alliberament radi
cular, no instrumentat 

– Cirurgia instrumentada del raquis 

– Obesitat mòrbida 

– Operacions de múscul, tendó i fàscia de mà 

– Excisió de lesió de les parts toves de l’aparell locomotor 

– Excisió de lesió cutània 

– Procediments per a la incontinència urinària 

Barcelona, 5 de març de 2007 

Marina Geli i Fàbrega 
Consellera de Salut 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la plaga de processionària 
a la Selva 
Tram. 314-01292/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01292/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la plaga de processionària a la Selva 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Crespo i Llobet, Xavier 

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen
tària 314-01292/08 conjuntament amb la 314-01595/08 
i 314-01596/08. 

El Departament de Medi Ambient i Habitatge està as
sabentat de l’increment de les poblacions de la proces
sionària del pi sobre aquestes zones. 

La processionària del pi és un insecte típic de la zona 
mediterrània que s’alimenta de totes les espècies de pins 
i esporàdicament de cedres, aquest lepidòpter es man
té normalment en equilibri als nostres boscos, tot i que, 
en ocasions, com a conseqüència principalment dels 
factors climàtics, es produeixen desequilibris que po
den donar lloc a defoliacions importants sobre determi
nades zones. També solen produir reaccions al·lèrgiques 
en persones i animals que, depenent de la sensibilitat, 
poden arribar a ser greus. 

Com cada any, entre mitjans de febrer a finals de març, 
a través del Cos d’Agents Rurals, el Servei de Gestió 
Forestal està realitzant la valoració a nivell comarcal 
sobre el grau d’afectació de la processionària, amb un 
protocol de valoració que estableix quatre nivells d’a
fectació. Amb les dades obtingudes es planificarà la 
campanya de control d’aquest paràsit que, si bé el De
partament de Medi Ambient i Habitatge habitualment 
realitza entre els mesos de setembre a desembre, que 
són les dates idònies per al seu control, si calen mesu
res extraordinàries aquest any es prendran en funció 
dels resultats de la valoració de cada comarca. 

Aquestes campanyes consisteixen, principalment, en 
l’aplicació, per mitjans aeris, de productes biològics 
(Bacillus thuringiensis) o inhibidors de la formació de 
la quitina, depenent de la zona de control, i té la fina
litat de mantenir les poblacions a nivells baixos. 

Barcelona, 27 de febrer de 2007 

Francesc Baltasar i Albesa 
Conseller de Medi Ambient i Habitatge 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les convocatòries i els 
atorgaments de les subvencions del 
Servei d’Ocupació de Catalunya 
Tram. 314-01296/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01296/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les convocatòries i els atorgaments de les subvencions 
del Servei d’Ocupació de Catalunya 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Maimí i Pou, Benet 

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: 

La convocatòria de bona part de les subvencions s’a
costuma a realitzar durant el primer trimestre de l’any 
en curs donat que els recursos per subvencions dels quals 
disposa el Servei d’Ocupació de Catalunya provenen 
principalment de la distribució pressupostària que dis
tribueix la Conferència Sectorial del Ministeri de Tre
ball i Afers Socials. La Conferència Sectorial es convo
ca habitualment al llarg del primer trimestre de l’any i 
és aquesta distribució la que habilita la disposició de 
crèdit per part de la Generalitat de Catalunya, crèdit que 
s’aplica a les diferents resolucions de convocatòria de 
subvencions. 

La mitjana de temps transcorregut entre convocatòria i 
atorgament és de 3/4 mesos, segons el número de sol·li
cituds i la complexitat de les resolucions. Cal recordar 
que les convocatòries i llurs corresponents atorgaments 
es regeixen pel principi de concurrència competitiva, la 
qual cosa suposa que no es pot començar a resoldre de 
mentre que estigui obert el període de sol·licitud, que 
també compren la conclusió d’expedients incomplerts. 
Les convocatòries del Servei d’Ocupació de Catalunya 
és regeixen per l’article 94.1.tercer del Decret legisla
tiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i 
l’article 25.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 

Barcelona, 2 de març de 2007 

Mar Serna i Calvo 
Consellera de Treball 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els metges estrangers 
contractats els anys 2004, 2005 i 2006 
Tram. 314-01328/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT
 

Núm. d’expedient: 314-01328/08
 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els
 
metges estrangers contractats els anys 2004, 2005 i 2006
 

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:
 

L’any 2004 es van contractar 69 metges estrangers.
 

L’any 2005 es van contractar 124 metges estrangers.
 

L’any 2006 es van contractar 207 metges estrangers.
 

Respecte a quines especialitats van cobrir aquests met
ges, durant aquests anys, hem d’informar-vos que fins
 
el mes de maig de l’any 2006 l’aplicació no recollia, de
 
forma obligatòria, el camp de l’especialitat. A partir de
 
l’any 2007, es podrà disposar d’aquesta dada.
 

Barcelona, 5 de març de 2007
 

Marina Geli i Fàbrega
 
Consellera de Salut
 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’estat d’execució del cen
tre d’atenció primària de Campdevànol 
(Ripollès) 
Tram. 314-01339/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01339/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’execució del centre d’atenció primària de Camp
devànol (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: 

Sobre aquesta mateixa qüestió es va plantejar una pre
gunta a respondre per escrit, amb número de tramitació 
314-00322/08, i que, també, va ser formulada pel grup 
parlamentari de Convergència i Unió. 

Per al projecte del centre de salut de Campdevànol, per 
un import de 979.672 euros, el 30 de gener de 2007 es 
va adjudicar l’obra en base al projecte aprovat pel SCS 
el mes de juny de 2006. Es tracta d’una actuació exe
cutada per l’empresa pública Gisa i finançada per ICF 
Equipament. Es preveu que aquest nou centre estarà 
disponible, finalitzada l’obra i fet l’equipament, el mes 
de gener 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, 2 de març de 2007 

Marina Geli i Fàbrega 
Consellera de Salut 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’IES Abat Oliba, de Ripoll 
Tram. 314-01340/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01340/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’IES Abat Oliba, de Ripoll 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Casadesús i Barceló, Eudald 

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: 

Tenint en compte que s’està procedint a la implantació 
progressiva dels ensenyaments de règim especial d’es
ports i d’algun nou cicle de formació professional, i que 
per portar-se a la pràctica aquests necessitaran l’habi
litació de nous espais, el Govern està pendent de l’anà
lisi que realitzin els Serveis Territorials de Girona i el 
propi IES Abat Oliva, de Ripoll, per donar un nou ús als 
espais de taller del centre, que fins ara ocupaven els 
ensenyaments d’electricitat i de mecànica. 

Barcelona, 2 de març de 2007 

Ernest Maragall i Mira 
Conseller d’Educació 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la redacció del Pla direc
tor del monestir de Ripoll 
Tram. 314-01342/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01342/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la redacció del Pla director del monestir de Ripoll 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Casadesús i Barceló, Eudald 

En resposta a la pregunta amb núm. de tramitació 314
01342/08, formulada per l’Il·lustre Senyor Eudald Casa
desús i Barceló, diputat del Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’article 
144 del Reglament del Parlament de Catalunya, i en 
nom del Consell Executiu, em correspon informar del 
següent: 

Es preveu finalitzar la redacció del Pla Director del Mo
nestir de Ripoll durant el proper any 2008. 

Barcelona, 6 de març de 2007 

Joan Manuel Tresserras i Gaju 
Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el calendari d’execució 
del Pla director del monestir de Ripoll 
Tram. 314-01343/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01343/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el calendari d’execució del Pla director del monestir de 
Ripoll 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Casadesús i Barceló, Eudald 

En resposta a la pregunta amb núm. de tramitació 314
01343/08, formulada per l’Il·lustre Senyor Eudald Casa
desús i Barceló, diputat del Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’article 
144 del Reglament del Parlament de Catalunya, i en 
nom del Consell Executiu, em correspon informar del 
següent: 

1.25.15. 

Un cop redactat el Pla Director del Monestir de Ripoll, 
s’establiran els mecanismes pertinents per tal d’execu
tar-lo. 

Barcelona, 6 de març de 2007 

Joan Manuel Tresserras i Gaju 
Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la promoció del monestir 
en el Pla director del monestir de Ripoll 
Tram. 314-01344/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01344/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la promoció del monestir en el Pla director del monestir 
de Ripoll 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Casadesús i Barceló, Eudald 

En resposta a les preguntes amb núm. de tramitació 
314-01344/08 i 314-01345/08, formulades per l’Il·lus
tre Senyor Eudald Casadesús i Barceló, diputat del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el 
que estableix l’article 144 del Reglament del Parlament 
de Catalunya, i en nom del Consell Executiu, em cor
respon informar del següent: 

Tal com consta a l’enunciat de les preguntes NT 314
01342/08 i 314-01343/08, el Pla Director del Monestir 
de Ripoll està en fase de redacció. Aquesta redacció la 
duen a terme els tècnics de la Secció de Restauració i 
Consolidació del Patrimoni Cultural Immoble de l’Àrea 
de Planificació i Acció Territorial de la Direcció Gene
ral del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura 
i Mitjans de Comunicació. 

Barcelona, 6 de març 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 redactors del Pla di
rector del monestir de Ripoll 
Tram. 314-01345/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

tortes i Estany de Sant Maurici, que va ser presentada 
el mes de juliol de 2006. 

Al llarg d’aquest any 2007 és previst continuar el pro
cés de concertació amb l’administració i els agents so
cials del territori per tal que la proposta tingui el màxim 
consens i suport possible. 

Barcelona, 27 de febrer de 2007 

Francesc Baltasar i Albesa 
Conseller de Medi Ambient i Habitatge 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01345/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els redactors del Pla director del monestir de Ripoll 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Casadesús i Barceló, Eudald 

En resposta a la pregunta amb núm. de tramitació 314
01345/08, formulada per l’Il·lustre Senyor Eudald Casa
desús i Barceló, diputat del Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’article 
144 del Reglament del Parlament de Catalunya, i en 
nom del Consell Executiu, em correspon informar del 
següent: 

Aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb 
la NT 314-01344/08. 

Barcelona, 6 de març de 2007 

Joan Manuel Tresserras i Gaju 
Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’ampliació del Parc Naci
onal d’Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici 
Tram. 314-01354/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01354/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ampliació del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Espadaler i Parcerisas, Ramon; López i Pla, 
Agustí 

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen
tària 314-01354/08. 

El Departament de Medi Ambient i Habitatge va elaborar 
una proposta d’ampliació del Parc Nacional d’Aigües-

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el desplegament de la te
levisió digital terrestre al Pirineu 
Tram. 314-01355/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01355/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el desplegament de la televisió digital terrestre al Piri
neu 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pont i Sans, Josep 

En resposta a la pregunta amb núm. de tramitació 314
01355/08, formulada per l’Il·lustre Senyor Josep Pont i 
Sans, diputat del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que estableix l’article 144 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, i en nom del 
Consell Executiu, em correspon informar del següent: 

En primer lloc, es voldria especificar que, en la resposta 
que es presenta a continuació, s’ha considerat la vegue
ria de l’Alt Pirineu formada per les comarques de la 
Cerdanya, l’Alt Urgell, el Pallars Sobirà, el Pallars Jus
sà i l’Alta Ribagorça. Així mateix, s’han inclòs les pre
visions referents a la comarca de la Vall d’Aran. 

Per altra banda, el calendari de desplegament de la Te
levisió Digital Terrestre (TDT) que es presenta és el 
corresponent a la Corporació Catalana de Ràdio i Tele
visió (CCRTV), que és sobre el qual el Govern de la 
Generalitat assumeix el compromís. A nivell estatal, el 
Govern de la Generalitat no disposa encara de les pre
visions de desplegament dels radiodifusors públics i 
privats, els quals està previst que presentin el seu pla 
properament a través del Ministeri d’Indústria, Turisme 
i Comerç, d’acord amb la Disposició addicional sego
na del Reial Decret 920/2006, de 28 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament general de prestació del servei 
de difusió de ràdio i televisió per cable. 

El calendari de desplegament de la xarxa digital de la 
CCRTV es realitzarà per fases, les quals es defineixen 
a continuació: 
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Fase 0 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 

Cobertura 82% 89,45% 95,59% 98,13% 98,68% 
Calendari Actual (gener 2007) 1r semestre 2007 Finals 2007 2008-2009 

A les comarques de l’Alt Pirineu (Cerdanya, Alt Urgell, 
Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alta Ribagorça) i la Vall 
d’Aran, hi ha actualment 6 centres emissors que es van 
posar en marxa en Fase 1 i que donen cobertura a 
aquestes comarques: 

Emplaçament Comarques cobertes 

Cerdanya Principalment Cerdanya; Residualment Ripollès, Alt Urgell 
Pic Orri Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars Sobirà 
Pont Suert Pallars Jussà 
Mur Pallars Jussà 
Cap Vaquèira Vall d’Aran 
Tornafort Pallars Sobirà 

La previsió de desplegament de la resta d’emplaça
ments que donaran cobertura a les comarques del Piri
neu es mostra en l’Annex 1, mentre que la cobertura 
detallada i les previsions de desplegament de centres 
emissors per cada una de les comarques i municipis es 
detalla en l’Annex 2. 

Els radiodifusors estatals encara no han desplegat cap 
centre emissor a les comarques del Pirineu. 

A nivell local, els adjudicataris del servei de televisió 
digital local per cada una de les dues demarcacions del 
Pirineu són els següents: 

La Seu d’Urgell 
(TL03L) Públic Ajuntaments de la Seu d’Urgell, Puigcerdà, Tremp, la Pobla de Segur, 
ch. 55 Sort i el Pont de Suert 

Privat Prensa Leridana, SA 
Grup Segre 

Privat Cadena Pirenaica de Ràdio i Televisió, SL 
Pirineus TV 

Privat Televisió Comtal, SL 
Televisió de Puigcerdà i La Cerdanya 

Vielha e Mijaran 

(TL04L) Públic Ajuntaments de Vielha e Mijaran, Naut Aran i Bossòst 

Privat Prensa Leridana, SA 
Grup Segre 

Privat Televisió Comtal, SL 
Aran TV 

Privat Desert 

Pel que fa al desplegament de la xarxa digital local, 
d’acord amb la clàusula 13.4 del plec de clàusules ad
ministratives particulars i de prescripcions tècniques 
del contracte de gestió del servei públic de televisió 
digital local, els adjudicataris hauran de complir unes 
fases de cobertura que consten com a mínims: 
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Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 

Calendari Entre el 1r i 2n any 
de vigència de la 
concessió 
(4t trimestre 2007 
4t trimestre 2008) 

Durant el 3r any 
de vigència de la 
concessió 
(4t trimestre 2009) 

Entre el 4t i 5è any 
de vigència de la 
concessió 
(4t trimestre 2010 
4t trimestre 2011) 

Entre el 6è i 10è any 
de vigència de la 
concessió 
(4t trimestre 2012 
4t trimestre 2016) 

Cobertura 60% dels municipis 
planificats de la 
demarcació, incloent 
capitals de comarca 

80% dels municipis 
planificats de la 
demarcació 

95% dels municipis 
planificats de la 
demarcació 

100% dels municipis 
planificats de la 
demarcació 

Els municipis planificats en TDT local a què fan refe
rència aquestes obligacions són els següents: 

Demarcació Comarca Municipi 

TL03L -
Seu Urgell 

Alt Urgell 
Cerdanya 
Pallars Jussà 
Pallars Jussà 
Pallars Sobirà 
Alta Ribagorça 

Seu d’Urgell, la 
Puigcerdà 
Tremp 
Pobla de Segur, la 
Sort 
Pont de Suert, el 

TL04L -
Vielha Mijaran 

Val d’Aran 
Val d’Aran 
Val d’Aran 

Vielha e Mijaran 
Naut Aran 
Bossòst 

Barcelona, 6 de març de 2007 

Joan Manuel Tresserras i Gaju 
Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació 

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

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el desplegament de la ban
da ampla a les comarques pirinenques 
Tram. 314-01356/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01356/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el desplegament de la banda ampla a les comarques 
pirinenques 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pont i Sans, Josep 

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen
tària 314-01356/08 sobre el desplegament de la banda 
ampla a les comarques pirinenques. 

Pel tal de poder descriure la situació de desplegament 
del projecte Banda Ampla Rural cal fer un aclariment 
respecte dels antecedents. 

L’any 2003, la Generalitat va convocar i adjudicar els 
contractes de desplegament de Banda Ampla Rural en 
raó a dos lots diferents en el concurs, que corresponi
en a dues zones equivalents en quant a nombre d’usu
aris potencials i formades per un conjunt de comarques 
amb continuïtat geogràfica. La distribució del lot 1 ad
judicada a IBERBANDA SA, estava formada bàsica
ment per les comarques de Ponent, Alt Pirineu i Aran, 
Terres de l’Ebre i Camp de Tarragona i, l’adjudicació 
del lot 2, a la UTE BAC, per les comarques de Barce
lona, Girona i Catalunya Central. 

Després de demostrar-ne la no idoneïtat de les soluci
ons tecnològiques proposades per donar servei al lot 2, 
es va procedir a resoldre el contracte corresponent, con
vocant un nou concurs i adjudicant-se el 14 de març de 
l’any 2066, a l’empresa Iberbanda SA, responsable de 
desplegar una xarxa de comunicacions electròniques 
mitjançant la tecnologia sense fils WiMAX (per primer 
cop ja amb equips certificats pel WiMAX Forum). Els 
fets exposats esdevenen responsables de la prolongació 
temporal del projecte més enllà de les previsions inici
als, així com del diferent ritme de desplegament exis
tent en ambdós lots. 

Les comarques dels Pirineus de la Vall d’Aran, Alta Ri
bagorça, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alt Urgell i Cer
danya queden adscrites al lot 1. 

A l’inici del projecte, l’any 2003, pel que fa al territo
ri corresponent al lot 1, hi havia un 75,9% de la pobla
ció que tenia possibilitat d’accés a internet de banda 
ampla. A data 31 de desembre, aquest percentatge su
pera el 96,1%. Analitzant el global del territori de Ca
talunya, a l’inici del projecte, l’any 2003, hi havia un 
85,2% de la població amb cobertura de banda ampla, i 
l’objectiu per a finals del 2007 és arribar fins al 99,2% 
de la població. 
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Al mes de gener d’enguany, les estacions base instal·
lades als Pirineus sumaven un total de 45 estacions so
bre les 49 planificades. L’Alta Ribagorça, El Pallars 
Jussà, l’Alt Urgell i la Vall d’Aran amb un desplega
ment del 100% de les E.B. previstes. El Pallars Sobirà 
i la Cerdanya presenten un romanent de 2 estacions ba
se respectivament. L’objectiu previst per l’any 2007, 
contempla la instal·lació del 100% de les E.B. planifi
cades. 

Amb aquestes dades podem afirmar a dia d’avui, que tots 
els municipis del Pirineu presenten nuclis de població 
on el servei de banda ampla es troba disponible mitjan
çant la tecnologia ADSL i/o WIMAX, a excepció del 
municipis de Senterada al Pallars Jussà i de Tírvia al 
Pallars Sobirà. 

Aquest Govern, a banda de l’execució de l’actual pro
jecte, està estudiant possibles solucions per incremen
tar el nivell de cobertura que s’assolirà a la finalització 
d’aquest desplegament. En aquest sentit s’estan cercant 
diferents tipus de solucions tecnològiques, algunes d’elles 
encara incipients, amb l’objectiu de reduir la fractura 
digital territorial existent i garantir l’accés a la banda 
ampla a tot el territori. 

Barcelona, 2 de març de 2007 

Joan Puigcercós i Boixassa 
Conseller de Governació i Administracions Públiques 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre el sector afectat per la pràcti
ca de la pesca («phishing») a Internet 
Tram. 314-01357/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01357/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el sector afectat per la pràctica de la pesca («phishing») 
a Internet 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pont i Sans, Josep 

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen
tària 314-01357/08 sobre el sector afectat per la pràc
tica de la pesca («phishing») a Internet. 

La seguretat a la xarxa es millora molt, fins i tot arriba 
a eliminar el «phishing», amb l’ús dels certificats digi
tals. Aquests certificats podrien utilitzar-se en els ser-
veis de banca electrònica però bescanviar-los pel siste
ma actual d’usuari-contrasenya és una decisió de les 
entitats financeres. 

Hores d’ara, CATCert ja emet certificats per a emple
ats públics i per a ciutadans que podrien ser acceptats, 
juntament amb el eDNI i els altres certificats existents 

1.25.15. 

al mercat, en les operacions de banca electrònica. Des 
de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la 
Informació hi ha una predisposició total a col·laborar 
amb les entitats bancàries per canviar el sistema. 

Barcelona, 2 de març de 2007 

Joan Puigcercós i Boixassa 
Conseller de Governació i Administracions Públiques 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre les mesures per a lluitar con
tra la pràctica de la pesca («phishing») a 
Internet 
Tram. 314-01358/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01358/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures per a lluitar contra la pràctica de la pesca 
(«phishing») a Internet 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pont i Sans, Josep 

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen
tària 314-01358/08 sobre les mesures per a lluitar con
tra la pràctica de la pesca («phishing») a Internet. 

La seguretat a la xarxa es millora molt, fins i tot arriba 
a eliminar el «phishing», amb l’ús dels certificats digi
tals. Aquests certificats podrien utilitzar-se en els ser-
veis de banca electrònica però bescanviar-los pel siste
ma actual d’usuari-contrasenya és una decisió de les 
entitats financeres. 

Hores d’ara, CATCert ja emet certificats per a emple
ats públics i per a ciutadans que podrien ser acceptats, 
juntament amb el eDNI i els altres certificats existents 
al mercat, en les operacions de banca electrònica. Des 
de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la 
Informació hi ha una predisposició total a col·laborar 
amb les entitats bancàries per canviar el sistema. 

Barcelona, 2 de març de 2007 

Joan Puigcercós i Boixassa 
Conseller de Governació i Administracions Públiques 
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Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre el nombre de casos de la pràc
tica de la pesca («phishing») a Internet 
dels anys 2005 i 2006 
Tram. 314-01359/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01359/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de casos de la pràctica de la pesca («phis
hing») a Internet dels anys 2005 i 2006 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pont i Sans, Josep 

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamentà
ria 314-01359/08 sobre el nombre de casos de la pràc
tica de la pesca («phishing») a Internet dels anys 2005 
i 2006. 

La seguretat a la xarxa es millora molt, fins i tot arriba 
a eliminar el «phishing», amb l’ús dels certificats digi
tals. Aquests certificats podrien utilitzar-se en els ser-
veis de banca electrònica però bescanviar-los pel siste
ma actual d’usuari-contrasenya és una decisió de les 
entitats financeres. 

Hores d’ara, CATCert ja emet certificats per a emple
ats públics i per a ciutadans que podrien ser acceptats, 
juntament amb el eDNI i els altres certificats existents 
al mercat, en les operacions de banca electrònica. Des 
de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la 
Informació hi ha una predisposició total a col·laborar 
amb les entitats bancàries per canviar el sistema. 

Barcelona, 2 de març de 2007 

Joan Puigcercós i Boixassa 
Conseller de Governació i Administracions Públiques 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre l’arribada de la banda ampla a 
tots els municipis del Pirineu 
Tram. 314-01360/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01360/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ar
ribada de la banda ampla a tots els municipis del Pirineu 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pont i Sans, Josep 

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen
tària 314-01360/08 sobre l’arribada de la banda ampla 
a tots els municipis del Pirineu. 

Pel tal de poder descriure la situació de desplegament 
del projecte Banda Ampla Rural cal fer un aclariment 
respecte dels antecedents. 

L’any 2003, la Generalitat va convocar i adjudicar els 
contractes de desplegament de Banda Ampla Rural en 
raó a dos lots diferents en el concurs, que corresponi
en a dues zones equivalents en quant a nombre d’usu
aris potencials i formades per un conjunt de comarques 
amb continuïtat geogràfica. La distribució del lot 1 ad
judicada a IBERBANDA SA, estava formada bàsica
ment per les comarques de Ponent, Alt Pirineu i Aran, 
Terres de l’Ebre i Camp de Tarragona i, l’adjudicació 
del lot 2, a la UTE BAC, per les comarques de Barce
lona, Girona i Catalunya Central. 

Després de demostrar-ne la no idoneïtat de les soluci
ons tecnològiques proposades per donar servei al lot 2, 
es va procedir a resoldre el contracte corresponent, con
vocant un nou concurs i adjudicant-se el 14 de març de 
l’any 2066, a l’empresa Iberbanda SA, responsable de 
desplegar una xarxa de comunicacions electròniques 
mitjançant la tecnologia sense fils WiMAX (per primer 
cop ja amb equips certificats pel WiMAX Forum). Els 
fets exposats esdevenen responsables de la prolongació 
temporal del projecte més enllà de les previsions inici
als, així com del diferent ritme de desplegament exis
tent en ambdós lots. 

Les comarques dels Pirineus de la Vall d’Aran, Alta Ri
bagorça, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alt Urgell i Cer
danya queden adscrites al lot 1. 

A l’inici del projecte, l’any 2003, pel que fa al territo
ri corresponent al lot 1, hi havia un 75,9% de la pobla
ció que tenia possibilitat d’accés a internet de banda 
ampla. A data 31 de desembre, aquest percentatge supera 
el 96,1%. Analitzant el global del territori de Catalunya, 
a l’inici del projecte, l’any 2003, hi havia un 85,2% de 
la població amb cobertura de banda ampla, i l’objectiu 
per a finals del 2007 és arribar fins al 99,2% de la po
blació. 

Al mes de gener d’enguany, les estacions base instal·
lades als Pirineus sumaven un total de 45 estacions so
bre les 49 planificades. L’Alta Ribagorça, El Pallars 
Jussà, l’Alt Urgell i la Vall d’Aran amb un desplega
ment del 100% de les E.B. previstes. El Pallars Sobirà 
i la Cerdanya presenten un romanent de 2 estacions ba
se respectivament. L’objectiu previst per l’any 2007, 
contempla la instal·lació del 100% de les E.B. planifi
cades. 

Amb aquestes dades podem afirmar a dia d’avui, que 
tots els municipis del Pirineu presenten nuclis de població 
on el servei de banda ampla es troba disponible mitjan
çant la tecnologia ADSL i/o WiMAX, a excepció del 
municipis de Senterada al Pallars Jussà i de Tírvia al 
Pallars Sobirà. 

Aquest Govern, a banda de l’execució de l’actual pro
jecte, està estudiant possibles solucions per incremen

1.25.15. 
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tar el nivell de cobertura que s’assolirà a la finalització 
d’aquest desplegament. En aquest sentit s’estan cercant 
diferents tipus de solucions tecnològiques, algunes d’elles 
encara incipients, amb l’objectiu de reduir la fractura 
digital territorial existent i garantir l’accés a la banda 
ampla a tot el territori. 

Barcelona, 2 de març de 2007 

Joan Puigcercós i Boixassa 
Conseller de Governació i Administracions Públiques 

Proponents: Dilmé i Vert, Xavier 

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen
tària 314-01362/08. 

En el seu moment, l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà 
no va oferir, en cap cas, una parcel·la on ubicar el Parc 
de Bombers. 

Atès que el servei es pot prestar adequadament des de 
la Pera, no es preveu deixar cap dotació a la Bisbal. 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre el trasllat del parc de bombers 
de la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà) 
Tram. 314-01361/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01361/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el trasllat del parc de bombers de la Bisbal d’Empordà 
(Baix Empordà) 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Dilmé i Vert, Xavier 

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen
tària 314-01361/08. 

Es preveu finalitzar les obres de construcció del nou parc 
de bombers de la Pera (Baix Empordà) al juny de 2007. 

Barcelona, 5 de març de 2007 

Joan Saura i Laporta 
Conseller d’Interior, Relacions Institucionals 
i Participació 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre la possibilitat de deixar una 
dotació de bombers a la Bisbal d’Em
pordà (Baix Empordà) 
Tram. 314-01362/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01362/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la possibilitat de deixar una dotació de bombers a la 
Bisbal d’Empordà (Baix Empordà) 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 
1.25.15. 

Barcelona, 5 de març de 2007 

Joan Saura i Laporta 
Conseller d’Interior, Relacions Institucionals 
i Participació 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre els efectius del torn de nit dels 
Mossos d’Esquadra a la Bisbal d’Em
pordà (Baix Empordà) 
Tram. 314-01363/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01363/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els efectius del torn de nit dels Mossos d’Esquadra a la 
Bisbal d’Empordà (Baix Empordà) 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Dilmé i Vert, Xavier 

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen
tària 314-01363/08. 

Les dotacions de Mossos d’Esquadra que donen servei 
es composen de les pròpies de l’ABP Baix Empordà - La 
Bisbal, les dotacions de trànsit, les dotacions de trànsit 
per operatius específics de controls de velocitat o alcoho
lèmia, i els efectius de l’ARRO que puguin estar donant 
compliment a un operatiu. 

Barcelona, 6 de març de 2007 

Joan Saura i Laporta 
Conseller d’Interior, Relacions Institucionals 
i Participació 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els efectius del torn de cap 
de setmana dels Mossos d’Esquadra a 
la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà) 
Tram. 314-01364/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

Els efectius de Mossos d’Esquadra que donen servei 
són els propis de l’ABP Baix Empordà - Sant Feliu, les 
dotacions de trànsit per operatius específics de controls 
de velocitat o alcoholèmia i els efectius de l’ARRO que 
puguin estar donant compliment a un operatiu, així 
com els efectius de l’ARI que poden coincidir en algun 
operatiu del territori. 

Barcelona, 6 de març de 2007 

Joan Saura i Laporta 
Conseller d’Interior, Relacions Institucionals 
i Participació 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01364/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els efectius del torn de cap de setmana dels Mossos d’Es
quadra a la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà) 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Dilmé i Vert, Xavier 

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen
tària 314-01364/08. 

Les dotacions de Mossos d’Esquadra que donen servei 
es composen de les pròpies de l’ABP Baix Empordà - La 
Bisbal, les dotacions de trànsit, les dotacions de trànsit 
per operatius específics de controls de velocitat o alcohol
èmia, i els efectius de l’ARRO que puguin estar donant 
compliment a un operatiu. 

Barcelona, 6 de març de 2007 

Joan Saura i Laporta 
Conseller d’Interior, Relacions Institucionals 
i Participació 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els efectius del torn de nit 
dels Mossos d’Esquadra a Sant Feliu 
de Guíxols (Baix Empordà) 
Tram. 314-01365/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els efectius del torn de cap 
de setmana dels Mossos d’Esquadra a 
Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) 
Tram. 314-01366/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01366/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els efectius del torn de cap de setmana dels Mossos d’Es
quadra a Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Dilmé i Vert, Xavier 

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen
tària 314-01366/08. 

Els efectius de Mossos d’Esquadra que donen servei 
són els propis de l’ABP Baix Empordà - Sant Feliu, les 
dotacions de trànsit per operatius específics de controls 
de velocitat o alcoholèmia i els efectius de l’ARRO que 
puguin estar donant compliment a un operatiu, així 
com els efectius de l’ARI que poden coincidir en algun 
operatiu del territori. 

Barcelona, 6 de març de 2007 

Joan Saura i Laporta 
Conseller d’Interior, Relacions Institucionals 
i Participació 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01365/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els efectius del torn de nit dels Mossos d’Esquadra a 
Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Dilmé i Vert, Xavier 

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen
tària 314-01365/08. 

1.25.15. 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els protocols de coordina-
ció en seguretat ciutadana amb les po
licies locals de l’àrea bàsica policial de 
la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà) 
Tram. 314-01367/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01367/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els protocols de coordinació en seguretat ciutadana amb 
les policies locals de l’àrea bàsica policial de la Bisbal 
d’Empordà (Baix Empordà) 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Dilmé i Vert, Xavier 

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamentà
ria 314-01367/08. 

S’han signat convenis de coordinació i col·laboració en 
matèria de seguretat ciutadana amb els municipis de 
Palafrugell, Palamós, Pals i Begur. 

Barcelona, 5 de març de 2007 

Joan Saura i Laporta 
Conseller d’Interior, Relacions Institucionals 
i Participació 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre de policies lo
cals de l’àrea bàsica policial de la Bis
bal d’Empordà (Baix Empordà) adheri
des al sistema d’informació policial 
Tram. 314-01368/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01368/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de policies locals de l’àrea bàsica policial de 
la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà) adherides al sis
tema d’informació policial 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Dilmé i Vert, Xavier 

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen
tària 314-01368/08. 

1.25.15. 

De la zona inclosa a l’Àrea Bàsica Policial de la Bisbal 
d’Empordà, estan adherides al sistema d’informació 
policial les policies locals dels municipis de Palafrugell 
(conveni signat el 17 de desembre de 2002) i de Pala
mós (conveni signat el 30 d’octubre de 2006). 

Barcelona, 5 de març de 2007 

Joan Saura i Laporta 
Conseller d’Interior, Relacions Institucionals 
i Participació 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre de policies lo
cals de l’àrea bàsica policial de la Bis
bal d’Empordà (Baix Empordà) adheri
des al sistema d’informació policial 
que exerceixen la funció de recepció 
de denúncies 
Tram. 314-01369/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01369/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de policies locals de l’àrea bàsica policial de 
la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà) adherides al sis
tema d’informació policial que exerceixen la funció de 
recepció de denúncies 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Dilmé i Vert, Xavier 

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen
tària 314-01369/08. 

De les policies locals de la zona inclosa a l’Àrea Bàsica 
Policial de la Bisbal d’Empordà que estan adherides al 
sistema d’informació policial, exerceixen les funcions 
a què fa referència la pregunta les de Palafrugell i de 
Palamós. 

Barcelona, 5 de març de 2007 

Joan Saura i Laporta 
Conseller d’Interior, Relacions Institucionals 
i Participació 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la sala de coordinació de 
la comissaria de la Bisbal d’Empordà 
(Baix Empordà) 
Tram. 314-01370/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01370/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
sala de coordinació de la comissaria de la Bisbal d’Em
pordà (Baix Empordà) 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Dilmé i Vert, Xavier 

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen
tària 314-01370/08. 

Les funcions que realitza la sala de coordinació de la 
comissaria de la Bisbal passarà a assumir-les, aquest 
estiu, la sala de coordinació de la Regió Policial Girona. 

Barcelona, 5 de març de 2007 

Joan Saura i Laporta 
Conseller d’Interior, Relacions Institucionals 
i Participació 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les actuacions de la Gene
ralitat en les zones de l’Empordà afec
tades pels incendis de l’estiu del 2006 
Tram. 314-01371/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01371/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions de la Generalitat en les zones de l’Em
pordà afectades pels incendis de l’estiu del 2006 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Dilmé i Vert, Xavier 

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen
tària 314-01371/08. 

Fins al 7 de febrer del 2007, tots els afectats pels incen
dis de l’estiu passat a l’Empordà, s’han pogut acollir als 
ajuts econòmics regulats per l’Ordre MAH/586/2006, 
de 13 de desembre, per la qual es modifiquen les bases 

reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible i es fa 
pública la convocatòria per a l’any 2007 (DOGC núm. 
4786 - 22.12.2006). 

En aquest sentit, i a més d’altres conceptes, es contem
pla un «Ajut a la regeneració natural de zones afecta-
des per incendi forestal, allaus, ventades o altres catàs
trofes naturals produïdes a partir de l’1 de febrer de 
2006». 

L’article 9 d’aquesta mateixa Ordre, especifica la priori
tat de les actuacions en el cas que els imports sol·licitats per 
a cada tipus d’actuació excedeixi la dotació assignada. 
L’actuació descrita anteriorment té la primera prioritat. 

En aquests moments, els expedients de subvenció es 
troben en el tràmit de revisió documental i introducció de 
dades informàtiques, i per aquest motiu no es poden ava
luar les possibles sol·licituds dels propietaris afectats. 

Barcelona, 27 de febrer de 2007 

Francesc Baltasar i Albesa 
Conseller de Medi Ambient i Habitatge 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el projecte del centre d’at
enció primària Ocata, del Masnou (Ma
resme) 
Tram. 314-01376/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01376/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte del centre d’atenció primària Ocata, del Masnou 
(Maresme) 

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 pressupost d’aquest equipament suposa un total de 
3,81 milions d’euros. 

Les obres es varen iniciar el juliol de 2006 i es preveu 
que finalitzin el novembre de 2007. La posada en mar
xa del nou equipament es preveu per al gener 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, 2 de març de 2007 

Marina Geli i Fàbrega 
Consellera de Salut 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el projecte d’adequació del 
centre d’atenció primària Santa Coloma 
de Gramenet, de Santa Coloma de Gra
menet (Barcelonès) 
Tram. 314-01377/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01377/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el projecte d’adequació del centre d’atenció primària 
Santa Coloma de Gramenet, de Santa Coloma de Gra
menet (Barcelonès) 

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 pressupost de reposició destinat a l’adequació a la 
normativa del CAP Major de Santa Coloma ha estat de 
60.000 euros. L’adequació correspon a l’àmbit de su
pressió de barreres arquitectòniques. 

Les actuacions s’han iniciat el gener de 2007 i es pre
veu que s’acabaran a finals d’abril de 2007. 

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. 

Per altra banda, s’ha de fer constar que aquestes actua
cions no suposen cap discontinuïtat en l’activitat del CAP. 

Barcelona, 2 de març de 2007 

Marina Geli i Fàbrega 
Consellera de Salut 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el projecte de remodelació 
del centre d’atenció primària Doctor 
Robert, de Badalona (Barcelonès) 
Tram. 314-01378/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01378/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el projecte de remodelació del centre d’atenció primària 
Doctor Robert, de Badalona (Barcelonès) 

1.25.15. 

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 pressupost d’aquest equipament suposa un total de 
3,61 milions d’euros. 

– La remodelació afecta zones de les diverses unitats 
que conviuen en el centre de salut Dr. Robert: l’Equip 
d’Atenció Primària Badalona 2, el Centre d’Atenció 
Especialitzada, el Servei de Diagnòstic per la Imatge, el 
Servei de Laboratori del Barcelonès Nord i el Vallès 
Oriental i el Servei Especial d’Urgències. 

– Les obres varen finalitzar el febrer de 2006. 

– La posada en marxa de l’equipament remodelat es va 
fer l’abril de 2006. 

Barcelona, 2 de març de 2007 

Marina Geli i Fàbrega 
Consellera de Salut 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre el projecte del centre d’atenció 
primària Can Mariné, de Santa Coloma 
de Gramenet (Barcelonès) 
Tram. 314-01379/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01379/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el projecte del centre d’atenció primària Can Mariné, 
de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès) 

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 pressupost d’aquest equipament suposa un total de 
2,27 milions d’euros. 

– Les obres es varen acabar el gener de 2006. 

– La posada en marxa del nou equipament es va fer el 
març de 2006. 

Barcelona, 2 de març de 2007 

Marina Geli i Fàbrega 
Consellera de Salut 
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Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre el projecte d’heliport de l’Hos
pital Germans Trias i Pujol, de Badalona 
(Barcelonès) 
Tram. 314-01380/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

– Les obres van finalitzar el gener de 2006. 

– La data d’entrada en funcionament va ser el gener 2006. 

– Les principals línies de recerca que es desenvolupen a 
l’Hospital són les següents: la microbiologia i les malal
ties infeccioses, l’oncologia, les malalties de l’aparell 
digestiu, la immunologia i la sida, les neurociències, les 
malalties respiratòries i cardiovasculars, i la recerca clí
nica general i les tecnologies diagnostiques. 

Barcelona, 2 de març de 2007 

Marina Geli i Fàbrega 
Consellera de Salut 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01380/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte d’heliport de l’Hospital Germans Trias i Pujol, 
de Badalona (Barcelonès) 

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 pressupost assignat per a la instal·lació de l’heliport 
a l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona és de 
505.463 euros. 

L’inici de les actuacions s’ha vist afectat per la neces
sitat de reavaluar l’impacte mediambiental del projecte, 
i per aquest motiu no s’ha pogut concretar una data d’i
nici ni d’acabament. 

Barcelona, 2 de març de 2007 

Marina Geli i Fàbrega 
Consellera de Salut 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les obres del laboratori 
d’investigació i docència de l’Hospital 
Germans Trias i Pujol, de Badalona 
(Barcelonès) 
Tram. 314-01381/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01381/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
obres del laboratori d’investigació i docència de l’Hos
pital Germans Trias i Pujol, de Badalona (Barcelonès) 

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 pressupost assignat és de 6.010.130 euros. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les obres de remodelació 
de l’Hospital Germans Trias i Pujol, de 
Badalona (Barcelonès) 
Tram. 314-01382/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01382/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les obres de remodelació de l’Hospital Germans Trias 
i Pujol, de Badalona (Barcelonès) 

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: 

Quant a la remodelació de diferents zones i àrees de 
l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona els pressu
postos i la finalització d’obres es detallen a continuació: 

1. Pressupost assignat per a la remodelació de les dife
rents àrees: 

Remodelació àrees d’endoscòpia: 662.527 euros 

Sala hemodiàlisi de crònics: 237.944 euros 

Planta 9a hospitalització (1a i 2a fase): 816.707 euros 

2. Data finalització de les obres: 

Remodelació àrees d’endoscòpia: Setembre 2007 (pre
visió) 

Sala hemodiàlisi de crònics: Juliol 2006 

Planta 9a hospitalització (1a i 2a fase): Desembre 2005 

Cal recordar que en tot moment estem parlant de pre
visions i que la disponibilitat final de l’obra depèn sem
pre de múltiples factors sobre els quals el Departament 
de Salut no té competències. 

Barcelona, 2 de març de 2007 

Marina Geli i Fàbrega 
Consellera de Salut 

1.25.15. 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les obres de remodelació 
del servei d’urgències de l’Hospital 
Germans Trias i Pujol, de Badalona 
(Barcelonès) 
Tram. 314-01383/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01383/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
obres de remodelació del servei d’urgències de l’Hospi
tal Germans Trias i Pujol, de Badalona (Barcelonès) 

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 pressupost assignat per a la remodelació d’Urgències de 
l’Hospital Germans Trias i Pujol és de 22.000.000 euros. 

La data prevista per a l’inici de les obres és el setembre 
de 2007, amb previsió de finalització de les obres per 
al setembre de 2009. 

Es preveu poder utilitzar el nou espai d’urgències en 
dues fases: 

Fase 1: desembre 2008. 

Fase 2: desembre 2009. 

Cal recordar que en tot moment estem parlant de pre
visions i que la disponibilitat final de l’obra depèn sem
pre de múltiples factors sobre els quals el Departament 
de Salut no té competències. 

Barcelona, 2 de març de 2007 

Marina Geli i Fàbrega 
Consellera de Salut 

de l’Hospital Germans Trias i Pujol, de Badalona (Bar
celonès) 

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 cost del rènting d’equipament electromèdic de l’Hos
pital Germans Trias i Pujol és de 4.430.071 euros. 

L’inici del rènting va ser a finals de 2006, i l’equipa
ment ha estat lliurat el mes de febrer de 2007, data des 
de la qual els usuaris disposen de la seva utilització. 

La relació dels equips disponibles consten al llistat que 
s’adjunta com a annex. 

Barcelona, 2 de març de 2007 

Marina Geli i Fàbrega 
Consellera de Salut 

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

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les obres de l’Hospital de 
l’Esperit Sant, de Santa Coloma de Gra
menet (Barcelonès) 
Tram. 314-01386/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01386/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les obres de l’Hospital de l’Esperit Sant, de Santa Co
loma de Gramenet (Barcelonès) 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el projecte de rènting de 
l’equipament electromèdic de l’Hospi
tal Germans Trias i Pujol, de Badalona 
(Barcelonès) 
Tram. 314-01385/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01385/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el projecte de rènting de l’equipament electromèdic 

1.25.15. 

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 pressupost d’aquest equipament suposa un total de 
48,4 milions d’euros. 

Les obres de l’Hospital de l’Esperit Sant es varen ini
ciar l’any 2004, i es preveu que finalitzin el maig de 
2007. 

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. 

Alhora s’ha de destacar que es tracta d’un nou hospi
tal que substituirà l’antic. És per això que la majoria 
d’àrees queden ampliades. Les àrees d’urgències, qui
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ròfans i consulta externa configuren un dels impor
tants nuclis de millora d’atenció i de confort per als 
usuaris. 

La posada en marxa completa del nou equipament con
solidarà el model d’hospital comarcal de seva zona d’in
fluència, consolidant àrees mèdiques i quirúrgiques, com 
ara l’oftalmologia, la traumatologia i la cirurgia gene
ral, i potenciant-ne d’altres, com l’atenció pediàtrica i la 
cirurgia vascular. 

Barcelona, 2 de març de 2007 

Marina Geli i Fàbrega 
Consellera de Salut 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el pressupost del centre 
de salut mental per a adults de Badalo
na (Barcelonès) 
Tram. 314-01387/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01387/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el pressupost del centre de salut mental per a adults de 
Badalona (Barcelonès) 

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: 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el projecte de construcció 
del centre d’atenció primària Canyadó, 
de Badalona (Barcelonès) 
Tram. 314-01388/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01388/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el projecte de construcció del centre d’atenció primària 
Canyadó, de Badalona (Barcelonès) 

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 pressupost d’aquest equipament suposa un total de 
2,8 milions d’euros. 

Les obres es varen iniciar el juliol de 2006, i es preveu 
que finalitzin el novembre de 2007. 

Quant a la posada en marxa del nou equipament la pre
visió és per al gener de 2008. 

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

Barcelona, 2 de març de 2007 

Marina Geli i Fàbrega 
Consellera de Salut 

En relació al pressupost de contractació del Centre de 
Salut Mental per Adults (CSMA) de Badalona 2 el to
tal anual del 2003 a 2006 és el següent: 

Any 2003: 306.696,07 euros. 

Any 2004: 331.231,75 euros. 

Any 2005: 439.524,47 euros. 

Any 2006: 541.436,74 euros. 

Així, els creixements anuals han estat els següents: 

2004/2003: 8% 

2005/2004: 32,7% 

2006/2005: 23,2% 

Barcelona, 2 de març de 2007 

Marina Geli i Fàbrega 
Consellera de Salut 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el projecte de construcció 
del centre d’atenció primària Progrés-
Raval, de Badalona (Barcelonès) 
Tram. 314-01389/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01389/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el projecte de construcció del centre d’atenció primària 
Progrés-Raval, de Badalona (Barcelonès) 

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya 

Proponents: Pajares i Ribas, M. Belén 
1.25.15. 

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



 

 

 

40 

20 de març de 2007 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 47 

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 pressupost d’aquest equipament suposa un total de 
3,1 milions d’euros. 

Les obres es preveu que s’iniciïn el maig de 2007, i que 
estiguin finalitzades el novembre de 2008. Quant a la 
posada en marxa del nou equipament està prevista per 
al gener de 2009. 

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

Barcelona, 2 de març de 2007 

Marina Geli i Fàbrega
 
Consellera de Salut
 

– Definició del model de finançament de la inversió i de 
l’activitat dels equipaments tant pel que fa a la inversió 
prevista com a l’activitat. 

Barcelona, 6 de març de 2007 

Joan Manuel Tresserras i Gaju 
Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre les pel·lícules doblades al ca
talà per a sales de cinema durant el 2006 
Tram. 314-01402/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el projecte del nou audito
ri de Sabadell (Vallès Occidental) 
Tram. 314-01400/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01400/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el projecte del nou auditori de Sabadell (Vallès Occi
dental) 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Renom i Vallbona, M. Glòria 

En resposta a la pregunta amb núm. de tramitació 314
01400/08, formulada per la Il·lustre Senyora M. Glòria 
Renom i Vallbona, diputada 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: 

El dia 16 de setembre de 2006, el Departament de Cul
tura de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 
Sabadell van signar un conveni marc, que establia les 
bases de col·laboració d’ambdues administracions per 
tal de poder treballar conjuntament en un projecte de 
centre de producció i difusió artística. 

En aquest sentit, està prevista la creació de la figura d’un 
comissionat que, sota la dependència de l’Ajuntament de 
Sabadell, tindrà com a funcions concretar els objectius 
definits al conveni signat el 16 de setembre de 2006: 

– Redacció del projecte executiu, amb l’anàlisi del pla 
d’usos previst. 

– Definició de la fórmula jurídica i de gestió del nou 
complex. 

1.25.15. 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01402/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les pel·lícules doblades al català per a sales de cinema 
durant el 2006 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Vidal i Huguet, Maria Carme 

Em plau donar resposta a la pregunta escrita de referèn
cia amb la informació facilitada per la Secretaria de 
Política Lingüística. 

Barcelona, 28 de febrer de 2007 

Josep-Lluís Carod-Rovira 
Vicepresident 

ANNEX 

El nombre de títols doblats al català que es van exhibir 
durant l’any 2006 és de 43. En la taula següent s’espe
cifiquen, amb la concreció interessada a la pregunta, el 
títol de les pel·lícules i el nombre de còpies distribuïdes. 

Títol Nre. còpies 

Ant Bully 12 

Arthur i els minimoys 12 

Astèrix i els víkings 16 

Cars 12 

Ciutat ratolí 11 

Col·legues al bosc 12 

Copying Beethoven 7 

El corral, una festa molt animal 13 

Eragon 12 

Esculls coral·lins 1 

Fineta, una foqueta la mar de salada 12 

Gisaku 8 

Guardian, The 12 
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Happy feet 12
 

Ice age 2: el desglaç 12
 

Increïble però certa història de
 
la Caputxeta Vermella, La 12
 

Índia misteriosa 1
 

Jordi el curiós 12
 

M. I. III 11
 

Monster House 12
 

Príncep dels lladres, El 6
 

Scoop 10
 

Veïns invasors 12
 

Buena voz, La 6
 

Cargo 4
 

Cas Ben Barka, El 9
 

Destino, El 6
 

En Pérez, el ratolí dels teus somnis 12
 

La teva vida en 65’ 7
 

Lifting de corazón 5
 

Madeinusa 4
 

Màquina de ballar, La 9
 

Mia Sarah 1
 

Noms d’Alícia, Els 4
 

Perfum, El. Història d’un assassí 10
 

Remake 7
 

The birthday 2
 

Tirant lo Blanc 8
 

Trastorno 1
 

Triunfo, El 1
 

Vida y color 2
 

Yo soy la Juani 1
 

Zulo 2
 

Nota: el títol de les pel·lícules doblades al català que 
figura en aquesta taula es correspon amb el títol amb 
què es van exhibir les versions doblades al català. Cal 
assenyalar que la traducció al català del títol en la ver
sió doblada és decisió de l’empresa distribuïdora. 

Barcelona, 27 de febrer de 2007
 

Miquel Pueyo i París 
Secretari 

Pregunta al Govern a respondre per
 
escrit sobre els espectadors de pel·lícu
les doblades al català en sales de cine
ma durant el 2006
 
Tram. 314-01403/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01403/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre
 
els espectadors de pel·lícules doblades al català en sales
 
de cinema durant el 2006
 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Vidal i Huguet, Maria Carme 

Em plau donar resposta a la pregunta escrita de referèn
cia amb la informació facilitada per la Secretaria de 
Política Lingüística. 

Barcelona, 28 de febrer de 2007
 

Josep-Lluís Carod-Rovira 
Vicepresident 

ANNEX 

El nombre d’espectadors de pel·lícules doblades al ca
talà exhibides durant l’any 2006 és de 532.651. 

Si ens fixem en els títols de producció catalana exhibits 
en català durant el 2006, el seu nombre d’espectadors 
va ser de 220.475. 

En ambdós casos, cal fer constar que es tracta de les 
xifres provisionals de que disposem a dia d’avui; tenint 
en compte que encara no ha finalitzat el recompte d’es
pectadors, la xifra final serà necessàriament superada 
per les dades provisionals abans indicades. 

Barcelona, 27 de febrer de 2007
 

Miquel Pueyo i París 
Secretari 

1.25.15. 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els objectius del Departa
ment de Cultura per al 2007 relatius a 
pel·lícules doblades al català 
Tram. 314-01404/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01404/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els objectius del Departament de Cultura per al 2007 
relatius a pel·lícules doblades al català 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Vidal i Huguet, Maria Carme 

Em plau donar resposta a la pregunta escrita de referèn
cia amb la informació facilitada per la Secretaria de 
Política Lingüística. 

Barcelona, 28 de febrer de 2007 

Josep-Lluís Carod-Rovira
 
Vicepresident
 

ANNEX 

En primer lloc, cal aclarir que el suport al doblatge i a 
la subtitulació al català de produccions en versió origi
nal no catalana s’impulsa des de la Secretaria de Polí
tica Lingüística, com una mesura més per a la normalit
zació del català, mentre que el departament de Cultura 
i mitjans de comunicació, a través de l’ICIC, impulsa 
les polítiques relacionades amb el cinema català, és a 
dir, el cinema que prové de les indústries culturals ca
talanes, ja sigui el català la llengua original de la pro
ducció cinematogràfica, o no. 

L’acció de la Secretaria de Política Lingüística en relació 
amb el suport al doblatge o subtitulació de pel·lícules 
d’expressió original no catalana comença per una tas
ca de selecció prèvia de les pel·lícules que, d’acord amb 
criteris de comercialitat i de qualitat, interessa doblar al 
català. Tanmateix, cal no oblidar que, en tot cas, l’ac
ció de suport econòmic i de promoció de la Secretaria 
de Política Lingüística en aquest àmbit ve inevitable
ment condicionada a l’acord previ amb les empreses 
distribuïdores dels títols preseleccionats; sense aquest 
acord, no és possible oferir als espectadors una versió 
doblada o subtitulada. 

Les pel·lícules adreçades al públic infantil predominen 
en el conjunt de títols doblats al català, atesa la predis
posició d’aquest públic a veure les pel·lícules en català. 
Una altra prioritat de la Secretaria de Política Lingüís
tica a l’hora de seleccionar els títols a doblar al català 
són les grans produccions cinematogràfiques, especial
ment les adreçades als més joves. 

Igualment, la Secretaria de Política Lingüística destina 
recursos econòmics a la promoció del cinema doblat al 

1.25.15. 

català, així com –en aquest cas, de manera coordinada 
amb l’ICIC– a la promoció de les pel·lícules en versió 
original catalana. 

Per a l’any 2007, la Secretaria de Política Lingüística 
s’ha marcat els següents objectius, en el marc de les 
línies bàsiques d’acció en relació amb el doblatge de 
cinema al català abans esmentades, i, més en general, 
del cinema exhibit en llengua catalana: 

a) Incidir activament en els diversos àmbits de l’exhi
bició cinematogràfica en català i impulsar iniciatives 
perquè tots els productes que se’n derivin incorporin el 
català. 

b) Incrementar i reforçar la promoció de les pel·lícules 
en català, o doblades o subtitulades en aquesta llengua, 
per a la qual cosa es duran a terme les actuacions se
güents: 

– Reforçar el pla de publicitat i de difusió de l’oferta 
cinematogràfica en català o doblada al català. Per a l’any 
2007 es preveu una inversió de 948.000 euros per a la 
promoció de les estrenes en versió catalana de les pel·
lícules als mitjans de televisió, ràdio, premsa, internet 
i altres. En aquesta previsió s’inclouen campanyes de 
promoció de pel·lícules doblades i subtitulades al català, 
i també de pel·lícules en versió original catalana. Les 
campanyes es faran a partir de l’anàlisi i de la valora-
ció dels mitjans de difusió de les versions catalanes més 
adequats, tenint en compte el públic objectiu. 

– Negociar amb les empreses distribuïdores i exhibidores 
per tal què les versions en català siguin anunciades en 
tots els materials que acompanyen el procés de comercia
lització dels llargmetratges. Igualment, es vetllarà per
què els materials promocionals de les versions en català 
es difonguin als mitjans de comunicació públics cata
lans (CCRTV, Xarxa de Televisions Locals), als mitjans 
de difusió de les distribuïdores (pàgina web de la dis
tribuïdora, web oficial, etc.) i dels exhibidors (sales, web 
de les sales, etc.). 

Barcelona, 27 de febrer de 2007 

Miquel Pueyo i París 
Secretari 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’evolució del cinema en 
català els darrers cinc anys 
Tram. 314-01405/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01405/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del cinema en català els darrers cinc anys 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Vidal i Huguet, Maria Carme 
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Em plau donar resposta a la pregunta escrita de referèn
cia amb la informació facilitada per la Secretaria de 
Política Lingüística. 

Barcelona, 28 de febrer de 2007 

Nombre d’estrenes 
de pel·lícules doblades 
al català 

2003 2004 2005 2006 

Josep-Lluís Carod-Rovira 
Vicepresident Llargs 32 29 32 42 

Curts  9  6  5  1  

ANNEX 

Cinema en català comprèn tota aquella producció cinema
togràfica que s’ofereix a l’espectador en llengua cata
lana, ja sigui perquè aquesta hagi estat la llengua origi
nal de la seva producció, o perquè se n’exhibeixi una 
versió doblada o subtitulada al català. 

En la taula següent es reflecteix el nombre de títols amb 
versió catalana exhibits durant el període 2003 a 2006, 
tal i com es demana a la pregunta, classificats per anys 
i especificant-ne el nombre de títols amb versió origi
nal en català, els que són doblats al català i els que s’ex
hibeixen amb subtitulació en llengua catalana: 

Nombre de títols 2003 2004 2005 2006 
exhibits en català 

Original en català 23 15 14 23
 

Doblada en català 74 71 81 74
 

Subtitulada en català 7 3 1 6 

Total 41 35 37 43 

Finalment, en la taula següent es fan constar el nombre 
de títols de producció catalana exhibits en català durant 
els anys 2003 a 2006: 

Nombre de títols 
de producció catalana 
exhibits en català 

2003 2004 2005 2006 

Original en català 

Doblada en català 

Subtitulada en català 

16 

9 

2 

13 

20 

1 

13 

23 

0 

23 

25 

4 

Barcelona, 27 de febrer de 2007 
Total 104 89 96 103 

Miquel Pueyo i París 

Centrant-nos en les pel·lícules doblades al català, tal i 
com es demana a la pregunta, la taula següent classifi
ca el total de títols doblats al català i exhibits durant el 
període interessant a la pregunta, d’acord amb la dura
da de l’obra cinematogràfica: 

Nombre de títols exhi 2003 2004 2005 2006 
bits doblats al català 

Llargs 62 63 73 67 

Curts 12 8 8 7 

Total 74 71 81 74 

La taula següent indica el nombre de títols doblats al 
català que van ser estrena durant els anys a què fa refe
rència la pregunta: 

Secretari 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures per a incre
mentar el nombre de pel·lícules en ca
talà a les sales de cinema i per a millo
rar-ne la distribució 
Tram. 314-01406/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01406/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures per a incrementar el nombre de pel·lícules 
en català a les sales de cinema i per a millorar-ne la 
distribució 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Vidal i Huguet, Maria Carme 
1.25.15. 
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Em plau donar resposta a la pregunta escrita de referèn
cia amb la informació facilitada per la Secretaria de 
Política Lingüística. 

Barcelona, 28 de febrer de 2007 

Josep-Lluís Carod-Rovira
 
Vicepresident
 

ANNEX 

La Secretaria de Política Lingüística té previst desple
gar durant el 2007, entre d’altres, les següents actuaci
ons en l’àmbit del doblatge i de la subtitulació de cine
ma al català, així com de la seva distribució: 

a) Mantenir una línia d’ajuts al doblatge o la subtitulació 
en català per un import pluriennal de 2.400.000 euros 
(dels quals 2.000.000 euros s’executaran l’any 2007 i 
400.000 euros l’any 2008). 

b) Incrementar el suport actiu als cicles locals i comarcals 
de cinema infantil en català, en col·laboració amb enti
tats i exhibidors comercials. En aquest sentit, es conti
nuarà donant suport al Cicle de cinema infantil en ca
talà (CINC) el qual des de que es va posar en marxa 
fins a l’actualitat ha augmentat el nombre de poblaci
ons que en formen part (20 durant el 2006, el 42% més 
que l’any 2005) i d’espectadors (28.868 durant el 2006, 
el 24,34% més que l’any 2005). 

c) Promoure la subtitulació en català de festivals i mos
tres de cinema en coordinació amb CI&VI Festivals de 
Catalunya (Coordinadora de Festivals i mostres de Ci
nema i Vídeo de Catalunya). 

d) Incrementar el nombre de pel·lícules subtitulades en 
català. Es donarà suport a les iniciatives de les distribu
ïdores de subtitulació de pel·lícules en circuits comer
cials i també més alternatius, tenint en compte criteris 
de qualitat cinematogràfica. 

e) Actuar per a millorar les condicions d’estrena i d’ex
hibició de les pel·lícules (nombre de còpies, horaris, 
sessions, informació al públic en el mateix cinema i 
permanència de les pel·lícules). 

Barcelona, 27 de febrer de 2007 

Miquel Pueyo i París
 
Secretari
 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el garantiment de la pre
sència dels Mossos d’Esquadra a les 
estacions de tren de les comarques 
nord-orientals 
Tram. 314-01409/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01409/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el garantiment de la presència dels Mossos d’Esquadra 
a les estacions de tren de les comarques nord-orientals 

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 314-01409/08. 

Les estacions de Renfe de les comarques de Girona 
tenen garantida la presència policial, o bé pel servei 
ordinari, que comprèn el propi del patrullatge preven
tiu que fan les dotacions policials, com pel dispositiu 
Menut (dispositiu especial de control d’amenaces ter
roristes). A més existeix la coordinació amb el Cos de 
la Policia Nacional i les Policies locals per tal de garan
tir la presència on no hi hagi efectius dels Mossos d’Es
quadra. 

Barcelona, 6 de març de 2007 

Joan Saura i Laporta 
Conseller d’Interior, Relacions Institucionals 
i Participació 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el pressupost destinat a la 
neteja de rieres i torrents de la comarca 
del Maresme durant els exercicis 2005 
i 2006 i la previsió pressupostària per 
al 2007 
Tram. 314-01416/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-01283/08. 

1.25.15. 
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Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre el coneixement que el conse
ller d’Interior, Relacions Institucionals i 
Participació té del fet que el president de 
la Junta de Seguretat hagi demanat més 
efectius dels Mossos d’Esquadra per a 
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) 
Tram. 314-01420/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01420/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
coneixement que el conseller d’Interior, Relacions Institu
cionals i Participació té del fet que el president de la Jun
ta de Seguretat hagi demanat més efectius dels Mossos 
d’Esquadra per a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Borràs i Solé, Meritxell 

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen
tària 314-01420/08. 

Des d’aquest departament es donarà compliment al ca
lendari de desplegament del Cos de Mossos d’Esqua
dra tal i com està previst. 

Barcelona, 5 de març de 2007 

Joan Saura i Laporta 
Conseller d’Interior, Relacions Institucionals 
i Participació 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre els motius pels quals la con
sellera de Treball té previst demanar al 
Ministeri de Treball més inspectors de 
treball per a les comarques occidentals 
i no per a altres zones 
Tram. 314-01421/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01421/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius pels quals la consellera de Treball té previst 
demanar al Ministeri de Treball més inspectors de treball 
per a les comarques occidentals i no per a altres zones 

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: 

L’article 170.2) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
estableix que correspon a la Generalitat la competència 
executiva sobre la funció pública inspectora en tot allò 
que regula l’apartat 1) del mateix precepte, preveient 
que per mitjà dels mecanismes de cooperació que de
termina el títol V de l’Estatut s’estableixin les formu
les de garantia de l’exercici eficaç de funció inspecto
ra en l’àmbit social. 

En tant que no s’hagi establert aquests mecanismes, 
disposem de 120 inspectors i de 118 sot-inspectors a 
Catalunya, distribuïts en 173 a Barcelona; 24 a Tarra
gona; 16 de Lleida i 25 a Girona, segons l’organització 
territorial de la Inspecció de Treball de la llei 42/19997 
de 14 de novembre. 

Finalment, s’han mantingut diverses reunions amb el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales per incremen
tar el nombre d’inspectors i inspectores i millorar la 
seva distribució territorial. 

Barcelona, 2 de març de 2007 

Mar Serna i Calvo 
Consellera de Treball 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre el motiu pel qual una delega-
ció seva assisteix als actes de la VII edi
ció del Fòrum Social Mundial, a Nairobi 
(Kenya) 
Tram. 314-01423/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01423/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el motiu pel qual una delegació seva assisteix als actes 
de la VII edició del Fòrum Social Mundial, a Nairobi 
(Kenya) 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Figueras i Ibàñez, Anna 

Em plau donar resposta conjunta a les preguntes escrites 
amb número de tramitació: 314-01423/08 a 314-01430/ 
08, ambdues incloses, amb la informació facilitada per 
la Direcció de l’Agència Catalana de Cooperació al De
senvolupament. 

Barcelona, 28 de febrer de 2007 

Josep-Lluís Carod-Rovira 
Vicepresident 

1.25.15. 
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ANNEX 

RESPOSTA A LES PREGUNTES PARLAMENTÀRIES AMB NÚ
MERO DE TRAMITACIÓ: 314-01423/08 A 314-01430/08, 
AMBDUES INCLOSES: 

El Fòrum Social Mundial (FSM) és un espai democrà
tic de debat, reflexió i formulació de propostes de canvi 
d’experiències i articulació de moviments socials, ongd 
i altres organitzacions de la societat civil organitzada. 
Podria dir-se que els Fòrums Socials Mundials repre
senten una nova manera d’organitzar-se de la societat 
civil, alhora que esdevenen un punt de trobada i de di
àleg per a la globalització de la solidaritat, la justícia 
social, els drets universals, la pau i el desenvolupament. 

Catalunya ha demostrat en diverses ocasions la seva so
lidaritat, compromís i capacitat de mobilització i orga
nització en defensa d’un món més just, solidari i en pau. 
En aquest sentit, els catalans i catalanes han estat pre
sents als diversos Fòrums Socials Mundials des de la 
primera edició i també són presents al Consell Interna
cional (CI) des de la seva creació. Així mateix, Barcelona 
ha acollit reunions del Consell Internacional i també la 
celebració del primer Fòrum Social de la Mediterrània el 
juny del 2005, el qual comptà amb el suport de l’ACCD. 

Si bé la Carta de Principis que regeix els Fòrums Socials 
Mundials indica que els governs no poden ser convo
cants d’aquests esdeveniments ni organitzadors de les 
activitats i conferències que s’hi duen a terme, hi tenen 
un rol reconegut. Tant és així, que des de la primera 
edició, diversos governs i sobretot, diverses agències de 
cooperació al desenvolupament han estat convidades a 
participar en aquests esdeveniments en tant que són un 
punt de trobada i de foment de les sinergies entre la 
societat civil i la societat política; unes sinergies neces
sàries per tal de fomentar i dibuixar unes línies de tre
ball conjunt per la transformació social cap a un món 
més just, solidari i respectuós. 

La participació activa i el seguiment dels Fòrums Socials 
Mundials forma part d’aquest treball. Aquesta tasca, 
suposa també, un pas endavant cap a la transformació 
social. 

En aquest context i amb la celebració a Nairobi de la 
setena edició del Fòrum Social Mundial, un cop més, 
una delegació de l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament: 

Encapçalada pel Director General de Cooperació al De
senvolupament i Acció Humanitària, David Minoves i 
el Director de l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament, Sr. Andreu Felip. I de la qual tam
bé en formaven part, la Directora de Comunicació de 
l’Agència, Sra. Anna Salvador i una tècnica de l’Àrea 
de Sensibilització i Capacitats, Sra. Helena Vicente, han 
participat en aquesta edició. 

Durant la seva estada a Nairobi, del 21 al 25 de gener de 
2007, tant el Sr. David Minoves com el Sr. Andreu Felip, 
han participat com a ponents a diferents jornades, tallers 
i conferències, entre els quals destaquen els següents: 

– «Cap a un nou sistema institucional pels Objectius de 
Desenvolupament a l’Àfrica». 

1.25.15. 

– Descolonització lingüística, cultural i identitària. 

– Migració i diàspora. 

– Democràcia i diversitat, espai públic, relacions entre 
societat civil i els estats. Cap a una nova geopolítica de 
la solidaritat. 

A banda de la participació a diferents activitats, la de
legació de l’Agència Catalana de Cooperació al Desen
volupament es va reunir amb el secretariat Africà (qui 
va agrair el suport que ha rebut per part de l’Agència i 
mostrà la satisfacció cap a l’àmplia mobilització de la 
societat civil catalana i de les seves contraparts). 

També es van reunir amb organitzacions d’àmbit inter
nacional (Habitat Internacional Coalition i Jubileu Sud) 
i amb entitats catalanes (Fundació Ubuntu, Cooperacció, 
Observatori Desc, Observatori del Deute i la Globalitza
ció, Igman – Acció Solidària i el Grup de Treball sobre 
Tractaments del Virus de la Immunodeficiència Huma
na (GTT/VIH)). Alhora, i com ja és habitual en el marc 
dels Fòrums Socials Mundials. L’Agència Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament organitzà una trobada 
entre tots els catalans i catalanes que participaren al Fò
rum Social Mundial. 

Finalment i al marge del Fòrum Social Mundial però 
aprofitant la nostra estada a Nairobi, també es visità un 
centre de recerca i desenvolupament per la vacuna de la 
Sida (IAVI). A Nairobi hi ha una de les principals seus 
d’aquesta entitat, que havia demanat establir contactes 
amb nosaltres i per tant, es visitaren les oficines, el la
boratori i el centre de salut situat als afores de la ciutat, 
una zona deprimida amb un elevat nombre de població 
portadora del VIH. 

Atès que el principal objectiu del viatge era participar 
al Fòrum Social Mundial tot fent un acompanyament 
actiu a l’àmplia delegació de catalans i catalanes que es 
desplaçaren a Nairobi (102 persones), només s’establi
ren les relacions protocol·làries habituals amb el govern 
de Kenya. 

A continuació es detallen les despeses derivades del 
viatge a Nairobi de les quatre persones que formaven 
part de la delegació de l’Agència Catalana de Coope
ració al Desenvolupament: 

Allotjament: 2.920 euros 

Transport: 914 euros 

Dietes: 847,50 euros 

Altres (trobada de catalans; lloguer de sala, refrigeris i 
piscolabis x 100 pax): 400 euros 

Bitllets d’avió: 3.544,30 euros 

Total: 8.625,80 euros 

Barcelona, 23 de febrer de 2007 

Andreu Felip i Ventura 
Director 
Agència Catalana de Cooperació 
al Desenvolupament 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la invitació oficial als ac
tes de la VII edició del Fòrum Social 
Mundial, a Nairobi (Kenya) 
Tram. 314-01424/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-01423/08. 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre el coneixement que el Govern 
de Kenya té de l’assistència d’una dele
gació del Govern de la Generalitat a la 
VII edició del Fòrum Social Mundial, a 
Nairobi (Kenya) 
Tram. 314-01427/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-01423/08. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els actes de la VII edició 
del Fòrum Social Mundial, de Nairobi 
(Kenya), a què ha assistit la delegació 
del Govern 
Tram. 314-01425/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-01423/08. 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre les reunions de la delegació 
del Govern de la Generalitat a la VII edi
ció del Fòrum Social Mundial, a Nairobi 
(Kenya), amb representants del Govern 
de Kenya 
Tram. 314-01428/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-01423/08. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la durada de l’assistència 
de la delegació del Govern a la VII edi
ció del Fòrum Social Mundial, a Nairobi 
(Kenya) 
Tram. 314-01426/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-01423/08. 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre les persones que componen 
la delegació del Govern a la VII edició 
del Fòrum Social Mundial, a Nairobi 
(Kenya) 
Tram. 314-01429/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-01423/08. 

1.25.15. 

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



 

 

 

 

48 

20 de març de 2007 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 47 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el cost econòmic del viat
ge de la delegació del Govern a la VII 
edició del Fòrum Social Mundial, a Nai
robi (Kenya) 
Tram. 314-01430/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-01423/08. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les entitats que han sol·lici
tat subvencions per a accions de forma-
ció ocupacional el 2006 i les que n’han 
estat beneficiàries 
Tram. 314-01431/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01431/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les entitats que han sol·licitat subvencions per a accions 
de formació ocupacional el 2006 i les que n’han estat 
beneficiàries 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Fortuny i Torroella, M. Rosa 

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: 

S’adjunta la informació sol·licitada en un document annex. 

Barcelona, 2 de març de 2007 

Mar Serna i Calvo 
Consellera de Treball 

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

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre el nivell d’execució de les ac
cions de formació ocupacional del 2006 
Tram. 314-01432/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01432/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nivell d’execució de les accions de formació ocupa
cional del 2006 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Fortuny i Torroella, M. Rosa 

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 informar que, d’acord amb les reso
lucions de convocatòria de les subvencions per a acci
ons de formació professional ocupacional, per a l’any 
2006, les accions del Catàleg de Qualificacions Profes
sionals (accions destinades a aturats/des) i els cursos de 
programes de garantia social poden finalitzar el 30 de 
juny de 2007 i el cursos del catàleg de Noves qualifica
cions el 28 de febrer, per la qual cosa el Servei d’Ocu-
pació de Catalunya no pot facilitar la informació del 
nombre de participants que acaben el curs. 

Barcelona, 2 de març de 2007 

Mar Serna i Calvo 
Consellera de Treball 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els criteris d’actuació pre
vistos per al 2007 en matèria de forma-
ció ocupacional i contínua 
Tram. 314-01433/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01433/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els criteris d’actuació previstos per al 2007 en matèria 
de formació ocupacional i contínua 

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 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya i, en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

El Servei d’Ocupació de Catalunya i el Consorci per la 
Formació Continua de Catalunya actuen sota els criteris 
d’eficàcia i eficiència en la seva gestió integral dels fons 
de formació professional ocupacional i contínua. Per 
l’any 2007, i seguint les instruccions preceptives que 
emeten tant el Ministeri de Treball com el Fons Social 
Europeu, està prevista la publicació de les convocatòri
es habituals d’atorgaments de subvencions en el marc 
dels programes de formació ocupacional i contínua, re
alitzant-se un especial èmfasi i priorització d’aquelles 
accions que s’ajustin a les necessitats formatives de les 
empreses i els treballadors/es de Catalunya, així com a 
les línies estratègiques d’actuació del Departament de 
Treball, entre les quals destaquen la prevenció de riscos 
laborals, la igualtat d’oportunitats d’accés al mercat de 
treball o la capacitació de persones per ocupar llocs de 
treball de difícil cobertura. 

Barcelona, 2 de març de 2007 

Mar Serna i Calvo 
Consellera de Treball 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre els motius pels quals l’empre
sa Eficiència Energètica, SA, està liqui
dant part de les seves participacions 
Tram. 314-01438/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01438/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius pels quals l’empresa Eficiència Energètica, 
SA, està liquidant part de les seves participacions 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pujol i Ferrusola, Oriol 

D’acord amb allò que estableix l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya i en nom del Consell 
Executiu, em correspon emetre la següent informació, 
que també respon la pregunta amb N.T. 314-01439/08: 

L’empresa Eficiència Energètica, SA (Efiensa) té com 
a objectiu dinamitzar i agilitzar inversions en les indús
tries, tant en noves instal·lacions com per millorar les 
que hi ha; inversions que permetin l’estalvi energètic, 
millorin l’eficiència energètica i redueixin els costos 
energètics. 

En aquest sentit, quan les inversions han arribat al seu 
grau de consolidació, l’existència d’Efiensa en els pro
jectes ja no és necessària, per tant és important liquidar 
les participacions dels projectes assolits i disposar dels 
recursos per dinamitzar i agilitzar noves inversions. 
Altres vegades, la inversió a realitzar queda aturada per 

problemes de diferent índole, amb la qual cosa també 
és necessari liquidar, si finalment no es duu a terme. 

Per altra banda, en el decurs del 2006, Efiensa ha liquidat 
dues de les seves participacions a empreses. Alcover 
Cogeneració, AIE i Bionet Europa, SL, per un import 
de 60.101,21 euros i 169.800 euros, respectivament. 

Barcelona, 6 de març de 2007 

Antoni Castells 
Conseller d’Economia i Finances 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les participacions que dar
rerament ha liquidat l’empresa Eficièn
cia Energètica, SA 
Tram. 314-01439/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-01438/08. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures per a agilitar la 
venda de l’empresa Primayor, de Mo
llerussa (Pla d’Urgell) 
Tram. 314-01440/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT
 

Núm. d’expedient: 314-01440/08
 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les
 
mesures per a agilitar la venda de l’empresa Primayor,
 
de Mollerussa (Pla d’Urgell)
 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió
 

Proponents: Miranda i Torres, Anna
 

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

El Departament de Treball no té entre les seves compe
tències les d’agilitzar la venda de cap empresa.
 

Barcelona, 2 de març de 2007
 

Mar Serna i Calvo
 
Consellera de Treball
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la viabilitat dels llocs de 
treball de l’empresa Primayor, de Mo
llerussa (Pla d’Urgell) 
Tram. 314-01441/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01441/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la viabilitat dels llocs de treball de l’empresa Primayor, 
de Mollerussa (Pla d’Urgell) 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Miranda i Torres, Anna 

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 relació a l’escorxadora Primayor Foods, productora 
de components d’automoció, cal informar que l’empresa 
no ha presentat, fins el moment, cap expedient de regula-
ció de l’ocupació davant l’Autoritat Laboral competent. 

En el seu cas, i amb independència de les actuacions de 
mediació que sempre poden ser plantejades per les parts 
socials implicades, s’ha de considerar que davant una 
eventual posterior presentació d’un expedient d’acomi
adament col·lectiu, aquest serà tramitat atenent a totes les 
previsions de tipus substantiu i procedimental previstes 
a la normativa legal d’aplicació. 

D’acord amb dita normativa, l’autorització de l’expe
dient, en tot o en part, requereix de la prèvia compro-
vació per part de l’autoritat laboral de l’existència de les 
causes invocades a l’expedient, i en el cas que s’arribi 
a un acord entre les representacions legals de l’empresa 
i dels treballadors s’imposa a l’Administració actuant 
l’autorització de l’expedient en els termes pactats, sal
vat el cas que s’apreciïn indicis suficients de vicis del 
consentiment en la subscripció de l’acord. 

En segon lloc, es requerirà, en consonància amb allò 
establert a l’article 51 de l’Estatut dels Treballadors, 
que, en les empreses de cinquanta o més treballadors, 
la documentació de l’expedient vingui acompanyada 
d’un pla social on es valori la possibilitat d’evitar, 
reduir o pal·liar els efectes de l’acomiadament col·lectiu, 
amb una proposta de mesures necessàries per a atenu
ar-ne les conseqüències pels treballadors afectats, així 
com les possibilitats de continuïtat i viabilitat del pro
jecte empresarial. 

Barcelona, 2 de març de 2007 

Mar Serna i Calvo 
Consellera de Treball 

1.25.15. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures per a comba
tre la sinistralitat laboral en el sector 
de la construcció 
Tram. 314-01442/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01442/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures per a combatre la sinistralitat laboral en el 
sector de la construcció 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Miranda i Torres, Anna 

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’objectiu bàsic del Departament de Treball quant a 
polítiques de prevenció de riscos laborals continua sent 
la disminució dels índex d’incidència reals dels acci
dents de treball i enfermetats professionals, així com la 
seva gravetat, en el marc de la millora de la qualitat en 
l’ocupació. Aquest objectiu bàsic, es concreta, entre 
d’altres, en actuacions específiques sobre el sector de la 
construcció per el que, els últims anys, s’han programat 
actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Soci
al en el si de la Comissió Territorial de la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social. 

Les actuacions en construcció programades per aquest any 
es realitzaran tant en l’obra pública com en la construcció 
d’edificis, i fonamentalment es dirigiran a la vigilància i 
control dels riscos de treball en alçada i amb risc de pen
jament; a l’examen de les condicions materials en les que 
es realitza el treball; al compliment per part de les empre
ses en matèria de coordinació; a la presència dels recursos 
preventius i a la qualitat dels plans de seguretat i salut 
presentats. Respecte l’any passat, cal esmentar que de les 
actuacions programades s’han dut a terme en un 175% 
d’actuacions, i que per aquest any es preveu mantenir. 

Un dels factors que poden causar els elevats índex de 
sinistralitat a la construcció és la utilització de la sub
contractació com a forma d’organització productiva. El 
proper 19 d’abril de 2007 entrarà en vigor la Llei 32/ 
2006 de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació 
en aquest sector, la qual estableix els requisits exigibles 
als contractistes i subcontractistes per intervenir en un 
procés de subcontractació, preveient en cas contrari la 
possible existència de cessió il·lícita. S’Introdueix així 
mateix un nou tipus sancionador, relatiu al compliment 
de la normativa sobre la limitació de la proporció mí
nima de treballadors contractats amb caràcter indefinit 
continguda a la Llei i al seu reglament d’aplicació. En 
conseqüència, des del Departament, aquest any s’ha 
introduït la programació d’actuacions específiques en 
aquesta matèria arran de l’entrada en vigor de la Llei. 
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D’altra banda, Catalunya és la primera comunitat autò
noma amb cinquanta tècnics habilitats que han fet a la 
construcció més de sis mil visites i han fet més de cinc 
mil requeriments per incompliments de normativa. Ac
tuacions que han reforçat el control de les empreses ca
talanes i que es preveu mantenir amb aquesta línia. Cal 
destacar que si bé l’any 2003, l’índex d’incidència dels 
accidents en jornada de treball amb baixa al sector de la 
construcció era de 15.658,62, al gener de 2007, va ser de 
12.671,44, una reducció molt important. 

Barcelona, 2 de març de 2007 

Mar Serna i Calvo 
Consellera de Treball 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’increment dels inspec
tors de treball per a controlar la sinis
tralitat laboral 
Tram. 314-01443/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

El Reial Decret 689/2005 de 10 de juny ha obert la 
porta a aquesta habilitació, en permetre que els tècnics 
de les administracions autonòmiques degudament ha
bilitats tinguin la capacitat de proposar sancions a la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social si en el curs de 
les seves actuacions detecten alguna irregularitat, pre
vi requeriment. Catalunya és també la comunitat que, 
segons les previsions fetes públiques per la resta d’au
tonomies, habilitarà un nombre més alt de tècnics. 

L’habilitació d’aquests tècnics permetrà a la Generalitat 
reforçar la seva política en matèria de seguretat i salut a la 
feina, i de prevenció de riscos laborals, tot intensificant les 
tasques de vigilància i control a les empreses. El Departa
ment acompanya la feina d’aquests professionals amb 
campanyes de comunicació que serveixin per a què la 
societat prengui consciència de la importància de la segu
retat laboral. Aquesta habilitació suposa un notable refor
çament dels mitjans disponibles per controlar les condi
cions de seguretat a les empreses catalanes, perquè la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social a Catalunya comp
ta amb 113 inspectors, dedicats no només a les qüestions 
relacionades amb la seguretat, sinó també amb les contrac
tacions, els fraus a la Seguretat Social i altres qüestions. 

Barcelona, 2 de març de 2007 

Mar Serna i Calvo 
Consellera de Treball 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01443/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’increment dels inspectors de treball per a controlar la 
sinistralitat laboral 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Miranda i Torres, Anna 

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 170.2) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
estableix que correspon a la Generalitat la competència 
executiva sobre la funció pública inspectora en tot allò 
que regula l’apartat 1) del mateix precepte, preveient 
que per mitjà dels mecanismes de cooperació que de
termina el títol V de l’Estatut s’estableixin les formu
les de garantia de l’exercici eficaç de funció inspecto
ra en l’àmbit social. 

En tant que no s’hagin establert aquest mecanismes, cal 
mencionar que amb l’objecte d’augmentar i reforçar la 
capacitat de vigilància i control de la Inspecció de Tre
ball i Seguretat Social, s’han habilitat 50 tècnics del 
Departament de Treball i Indústria, que fan, des del 
maig de 2006, tasques de vigilància i control en ma
tèria de salut i seguretat laboral. Fins llavors, els tècnics 
del Departament podien fer funcions d’assessorament a 
les empreses però havien de comunicar les irregularitats 
detectades als inspectors de treball, que eren els únics 
amb capacitat per obrir un procediment sancionador. 

La Generalitat ha estat la primera administració auto
nòmica de tot l’Estat en aprofitar les modificacions le
gals per habilitar els primers 50 tècnics en matèria de 
seguretat i salut en el treball per fer tasques inspectores. 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre l’increment previst de tècnics 
d’intermediació laboral a Lleida (Segrià) 
Tram. 314-01445/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01445/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’increment previst de tècnics d’intermediació laboral 
a Lleida (Segrià) 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Miranda i Torres, Anna 

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 aquests moments, el Departament de Treball, a tra
vés del SOC, treballa per la millora integral dels serveis 
que presten les Oficines de Treball de la Generalitat als 
ciutadans. En aquest marc, a nivell global s’estan ava
luant les necessitats de redimensionament i, si s’escau, 
d’ampliació de plantilla. En aquest sentit, també es trac
tarà de forma específica i detallada les necessitats con
cretes de les oficines de Lleida. 

Barcelona, 2 de març de 2007 

Mar Serna i Calvo 
Consellera de Treball 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’increment previst de tèc
nics d’intermediació laboral al Segrià 
Tram. 314-01446/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01446/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’increment previst de tècnics d’intermediació laboral 
al Segrià 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Miranda i Torres, Anna 

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 aquests moments, el Departament de Treball, a través 
del SOC, treballa per la millora integral dels serveis que 
presten les Oficines de Treball de la Generalitat als ciu
tadans. En aquest marc, a nivell global s’estan avaluant 
les necessitats de redimensionament i, si s’escau, d’am
pliació de plantilla. En aquest sentit, també es tractarà 
de forma específica i detallada les necessitats concretes 
de l’oficina Lleida Comarcal. 

Barcelona, 2 de març de 2007 

Mar Serna i Calvo 
Consellera de Treball 

La Direcció General del Medi Natural del Departament 
de Medi Ambient i Habitatge, efectivament comparteix 
el criteri del Llibre Blanc de la gestió de la natura dels 
Països Catalans de declarar Parc Natural la Serra del 
Montsec. Cal recordar a més, que aquesta previsió apa
reixia també en el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) 
aprovat l’any 1992. 

Durant els anys 2005 i 2006, s’ha desenvolupat un estu
di, «Treballs de base i mesures de protecció addicional 
per a l’espai del PEIN Serra del Montsec» amb l’objec
tiu principal d’identificar la figura o figures de protecció 
especial previstes a la Llei 12/1985 d’Espais Naturals 
més adients per a l’espai en qüestió, i també la proposta 
de delimitació que hauria de tenir la figura o figures 
proposades. Aquest estudi és el primer pas per poder 
engegar un procés de concertació amb l’administració 
local i els agents socials del territori, amb l’objectiu de 
dotar l’espai d’un rang de protecció ambiental més elevat. 

Pel que fa el Congost de Mont-rebei, aquest forma part 
de la Reserva Natural Parcial de Noguera Ribagorçana 
Mont-rebei, està inclòs en l’espai Serra del Montsec del 
Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), la Xarxa natu
ra 2000, i lògicament per tant en qualsevol cas hauria 
de formar part del nou espai de protecció especial que 
es proposi. 

Tant la Serra del Montsec com el Congost de Mont
rebei tenen valors naturals, paisatgístics i culturals su
ficients per formar part d’un parc natural, i aquest és el 
desig del Departament de Medi Ambient i Habitatge. 

Barcelona, 27 de febrer de 2007 

Francesc Baltasar i Albesa 
Conseller de Medi Ambient i Habitatge 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre la valoració del patrimoni na
tural de la serra del Montsec i del con
gost de Mont-rebei 
Tram. 314-01452/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01452/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
valoració del patrimoni natural de la serra del Montsec 
i del congost de Mont-rebei 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen
tària 314-01452/08 conjuntament amb la 314-01454/08 
i 314-01456/08. 

1.25.15. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la celebració de la cimera 
sobre habitatge a Barcelona 
Tram. 314-01453/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01453/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la celebració de la cimera sobre habitatge a Barcelona 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pelegrí i Aixut, Josep Maria 

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamentà
ria 314-01453/08 conjuntament amb la 314-01455/08, 
314-01465/08, 314-01468/08, 314-01470/08 i 314
01472/08. 

En el seu moment el Govern de l’Estat va recolzar la 
celebració de la Reunió Informal de Ministres d’Habi
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tatge, a Barcelona, i hi va demanar la presència activa 
i la representació institucional de la Generalitat. 

Al Govern català no li consta cap notificació oficial al 
respecte de la celebració o la no celebració de la Reu
nió Informal de Ministres d’Habitatge a Barcelona. 

La programació de les reunions informals de Ministres 
d’Habitatge és a mans de la Unió Europea. El Govern 
sempre serà favorable a l’acolliment d’aquest tipus de 
reunions a Catalunya. 

Barcelona, 20 de febrer de 2007 

Francesc Baltasar i Albesa 
Conseller de Medi Ambient i Habitatge 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la protecció del congost 
de Mont-rebei dins del Parc Natural del 
Montsec 
Tram. 314-01454/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-01452/08. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’anunci que la cimera so
bre habitatge no es farà a Barcelona 
Tram. 314-01455/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-01453/08. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la declaració de la serra 
del Montsec com a parc natural 
Tram. 314-01456/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-01452/08. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la connexió amb el pantà 
de Rialp per a garantir el subministra
ment d’aigua a la Segarra 
Tram. 314-01458/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01458/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la connexió amb el pantà de Rialp per a garantir el sub
ministrament d’aigua a la Segarra 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen
tària 314-01458/08 conjuntament amb la 314-01459/08 
i la 314-01460/08. 

La Planificació Hidrològica del Govern de la Generalitat, 
va definir l’any 2001 les actuacions necessàries per garan
tir l’abastament de la comarca de la Segarra. La solució 
adoptada, consistent en una canonada des de l’embassa
ment de Rialb, anomenada «Abastecimiento desde la pre
sa de Rialb», fou declarada actuació d’interès general per 
la Llei 10/2004 de 5 de juliol. En aquest sentit, per l’exe
cució d’aquesta actuació es va sol·licitar un 50% de finan
çament dels Fons de Cohesió europeus, quedant un 40% 
a càrrec dels ajuntaments i un 10% a càrrec de l’Agència 
Catalana de l’Aigua. 

Atès que la Unió Europea no ha atorgat els Fons de Cohe
sió sol·licitats per l’actuació, anomenada «Abastecimiento 
desde la presa de Rialb», l’Agència Catalana de l’Aigua 
està estudiant conjuntament amb els ens locals i l’empre
sa Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A. (ACESA), depen
dent de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, el desen
volupament d’una solució alternativa, consistent en la 
captació del recurs des del Canal Segarra-Garrigues i pos
terior potabilització i distribució als principals centres de 
consum de les comarques de la Segarra, l’Urgell i les 
Garrigues, mitjançant una xarxa d’abastament de titularitat 
pública que es gestionarà a través d’un ens mancomunat 
constituït per l’Agència Catalana de l’Aigua i les entitats 
locals beneficiaries. 

Conjuntament amb la solució definitiva s’està estudiant 
un nou marc de finançament on sí que hi haurà una ma
jor aportació de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

En aquest sentit, l’ACA i el Consell Comarcal de la Segar
ra ja han acordat la formalització del «Conveni de col·la
boració per a la construcció d’una estació de tractament 
d’aigües potables per al subministrament a la comarca de 
la Segarra i altres municipis». Aquesta potabilitzadora, que 
ha de permetre incrementar les garanties de qualitat a 
curt termini, a finançar al 100% per l’Agència, serà 
executada per l’ACA i haurà de ser compatible amb la 
solució definitiva de la futura xarxa d’abastament 
d’aigua procedent de l’embassament de Rialb a exe
cutar per Aguas de la Cuenca del Ebro S.A. (ACESA). 

1.25.15. 
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Així mateix l’ACA i ACESA, amb l’objectiu de reduir el 
cost final de l’obra i consegüentment les aportacions 
que hagin de fer els ajuntaments beneficiaris, realitzaran 
aportacions a fons perdut per enllestir el projecte regio
nal d’abastament en alta des del km 21 del Canal Segarra 
Garrigues. Es preveu que durant el primer trimestre del 
2007 concretarà l’estudi tècnic i economicofinancer d’a
quest projecte, que permetrà informar als municipis bene
ficiaris sobre les condicions finals de finançament. 

Barcelona, 27 de febrer de 2007 

Francesc Baltasar i Albesa 
Conseller de Medi Ambient i Habitatge 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures per a evitar la 
manca d’aigua a la Segarra 
Tram. 314-01461/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre les gestions amb el Govern de 
l’Estat per a fer la connexió amb el pan
tà de Rialp del subministrament d’aigua 
a la Segarra 
Tram. 314-01459/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-01458/08. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la consideració de la con
nexió amb el pantà de Rialp del submi
nistrament d’aigua a la Segarra 
Tram. 314-01460/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-01458/08. 

Núm. d’expedient: 314-01461/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so
bre les mesures per a evitar la manca d’aigua a la Se-
garra 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen
tària 314-01461/08. 

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i el Consell 
Comarcal de la Segarra ja han acordat la formalitza
ció del «Conveni de col·laboració per a la construcció 
d’una estació de tractament d’aigües potables per al 
subministrament a la comarca de la Segarra i altres 
municipis». Aquesta potabilitzadora, amb un cost de 
1.742.000 euros, que ha de permetre incrementar les 
garanties de qualitat a curt termini, serà executada i 
finançada al 100% per l’ACA i haurà de ser compa
tible amb la solució definitiva de la futura xarxa d’a
bastament d’aigua procedent de l’embassament de 
Rialb, a executar per Aguas de la Cuenca del Ebro 
S.A (ACESA). 

A més a més, les subvencions atorgades per l’Agència 
Catalana de l’Aigua a la Comarca de la Segarra, a la 
convocatòria de subvencions MAH/489/2006 de 2 de 
març, pel finançament de les despeses per noves actu
acions d’abastament en alta, han estat les següents: 

Municipi Actuació subvencionada Import en euros 

Consell Comarcal Connexions en alta als sistemes d’abastament del Sió i Cercavins 326.663,19 
de la Segarra 
Guissona Projecte de nou abastament d’aigua potable al municipi de 

Guarda-si-venes des de la xarxa d’aigua de Guissona 6.067,68 
Ivorra Aprofitament del pou de Terrelló i connexió amb la impulsió existent 6.333,69 
Oluges Abastament d’aigua a les Oluges 24.727,82 
Sanaüja Actuacions necessàries d’abastament en alta degut al dèficit al municipi 5.911,87 
Sant Guim de Freixenet Construcció d’un nou dipòsit d’aigua de 700 m3 de capacitat 45.767,51 
Sant Ramon Adequació i millora de les instal·lacions d’abastament d’aigua en alta 

en el municipi de Sant Ramon 2.619,62 
Talavera Abastament d’aigua potable al nucli de Suro 7.005,20 
Torà Abastament d’aigua potable als nuclis de Claret, Sant Serni, Cellers, 

Fontanet i masies llindants 42.984,56 

Total 468.080 
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I les subvencions aprovades per l’Agència Catalana de 
l’Aigua a la Comarca de la Segarra, a la convocatòria 
de subvencions MAH/3203/2006, de 3 d’octubre, pel 
finançament de les actuacions d’abastament en alta dels 
ens locals, han estat les que consten a la següent taula: 

Municipi Actuació Import concedit 
en euros 

Guissona Instal·lació d’una planta de tractament d’aigua crua dels 
pous de l’aqüífer de Guissona 182.106,07 

Guissona Construcció d’un dipòsit de 1000 m3 i connexió amb l’abas
tament de Guissona 122.369,15 

Montornès de Segarra Abastament d’aigua potable en alta al nucli de Montornès de Segarra 10.016,00 
Oluges Abastament d’aigua potable a Santa Fe i Montfalcó - Murallat 68.004,89 
Sanaüja Actuacions necessàries d’abastament d’aigua en alta pel 

municipi de Sanaüja 8.177,11 
Sant Guim de Freixenet Reposició de la canonada d’impulsió i construcció del nou 

dipòsit de 700 m3 de capacitat, per l’abastament del municipi 
de Sant Guim de Freixenet, situat a la Tallada 57.759,16 

Torà Abastament d’aigua potable als nuclis i masies de la zona est del municipi 145.143,77 
Torrefeta i Florejacs Connexions d’aigua en alta a les poblacions de Torrefeta i Bellvei 22.471,74 

Total 616.045 

Finalment cal recordar que permanentment l’Agència 
ofereix als ens locals l’opció de finançar les seves des-
peses extraordinàries generades pel transport de l’aigua 
destinada al consum domèstic, mitjançant vehicles cis
ternes o similars, per garantir l’abastament d’aigua a la 
seva població (a través de la Resolució MAH/2451/2006, 
de 19 de juliol, prorrogada fins al 31 de desembre de 
2007). 

Barcelona, 27 de febrer de 2007 

Francesc Baltasar i Albesa 
Conseller de Medi Ambient i Habitatge 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les gestions fetes davant el 
Govern de l’Estat per tal que la cimera 
sobre habitatge se celebri a Barcelona 
Tram. 314-01465/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-01453/08. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la celebració de la cimera 
sobre habitatge 
Tram. 314-01468/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-01453/08. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les gestions per a la cele
bració de la cimera sobre habitatge a 
Barcelona 
Tram. 314-01470/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-01453/08. 

1.25.15. 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la protesta per la suspen
sió de la cimera sobre habitatge a Bar
celona 
Tram. 314-01472/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-01453/08. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la cobertura de la banda 
ampla 
Tram. 314-01474/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01474/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la cobertura de la banda ampla 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pelegrí i Aixut, Josep Maria 

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen
tària 314-01474/08 sobre la cobertura de la banda ampla. 

La deficient cobertura dels serveis de telecomunicacions 
en moltes poblacions de Catalunya va ser el motiu pel 
qual la Generalitat de Catalunya va endegar el projecte 
de Banda Ampla Rural, per tal de fer arribar l’accés a la 
banda ampla a totes les poblacions de més de 100 habi
tants que no tinguessin cobertura del servei ADSL, tot 
suprimint la fractura digital territorial existent en aquests 
moments i assolint la cohesió d’aquest país. 

L’any 2003, la Generalitat va convocar i adjudicar els 
contractes de desplegament de Banda Ampla Rural en 
raó a dos lots diferents en el concurs, que corresponi
en a dues zones equivalents en quant a nombre d’usu
aris potencials i formades per un conjunt de comarques 
amb continuïtat geogràfica. Amb una previsió d’inver
sió total de 5 M euros per cada lot, la distribució del lot 
1 adjudicada a Iberbanda SA, estava formada bàsica
ment per les comarques de Ponent, Alt Pirineu i Aran, 
Terres de l’Ebre i Camp de Tarragona i, l’adjudicació 
del lot 2, a la UTE Bac, per les comarques de Barcelona, 
Girona i Catalunya Central. 

Després de demostrar-ne la no idoneïtat de les solucions 
tecnològiques proposades per donar servei al lot 2, es 
va procedir a resoldre el contracte corresponent, convo

1.25.15. 

cant un nou concurs i adjudicant-se el 14 de març de 
l’any 2066, a l’empresa Iberbanda SA, responsable de 
desplegar una xarxa de comunicacions electròniques 
mitjançant la tecnologia sense fils WiMAX, amb una 
inversió de 9,5 M euros (per primer cop ja amb equips 
certificats pel WiMAX Forum). Els fets exposats esde
venen responsables de la prolongació temporal del pro
jecte més enllà de la previsió de finalització per l’any 
2005, així com del diferent ritme de desplegament exis
tent en ambdós lots. 

Malgrat els riscos i entrebancs propis de treballar amb 
tecnologies incipients, el desplegament actual de la pri
mera xarxa corresponent al lot 1 es troba realitzada en 
un 90,4% amb un romanent de 10 estacions base per 
completar en funció de la construcció de les infraes
tructures. El lot 2, amb una dimensió de xarxa superi
or, de fins a 130 estacions base, presenta un desplega
ment de 48 estacions base. El projecte espera assolir els 
objectius inicials proposats al llarg de l’any 2007, este
nent l’accés a la banda ampla al 98.3% i 99.7% dels 
habitants del lot 1 i lot 2 respectivament. 

A l’inici del projecte, l’any 2003, pel que fa al territo
ri corresponent al lot 1, hi havia un 75,9% de la pobla
ció que tenia possibilitat d’accés a internet de banda 
ampla. A data 31 de desembre, aquest percentatge su
pera el 96,1%. Analitzant el global del territori de Ca
talunya, a l’inici del projecte, l’any 2003, hi havia un 
85,2% de la població amb cobertura de banda ampla, i 
l’objectiu per a finals del 2007 és arribar fins al 99,2% 
de la població. 

Atenent que la disponibilitat de serveis de banda ample 
és un factor de desenvolupament molt important, aquest 
Govern entén que aquesta xifra final del 99,2% com
porta una fracció molt petita de població sense servei, 
però alhora molt important. Per aquesta raó, hi ha en 
estudi la continuació dels desplegaments en noves fa
ses a fi i efecte de millorar més aquest grau de disponi
bilitat. 

La cobertura màxima del territori suposa un objectiu 
que cal perseguir per tal de vertebrar el país uniformement 
en l’accés a la Societat de la Informació. En aquest sentit, 
s’estan portant a terme els estudis actuals que perme
tran determinar les actuacions i inversions a realitzar, 
tot contemplant la possibilitat d’ampliar l’accessibilitat 
actual a aquelles poblacions de fins a 50 habitants que 
no disposin de cap alternativa a la banda ampla, em
prant per aquest fi diferents tipus de solucions tecnolò
giques, algunes d’elles encara incipients. 

La continuïtat de l’empresa Iberbanda per l’explotació de 
la xarxa de Banda Ampla Rural desplegada, així com 
l’adjudicació a aquesta o a altres empreses, de les pos
sibles noves infraestructures originades per posteriors 
ampliacions, respondran únicament a criteris tècnics, 
econòmics i de qualitat de servei, alineats tots ells al 
voltant de la més òptima execució i manteniment de la 
xarxa en qüestió. 

Barcelona, 2 de març de 2007 

Joan Puigcercós i Boixassa 
Conseller de Governació i Administracions Públiques 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el termini per a la cobertu
ra de tot el territori amb banda ampla 
Tram. 314-01476/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01476/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el termini per a la cobertura de tot el territori amb banda 
ampla 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pelegrí i Aixut, Josep Maria 

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen
tària 314-01476/08 sobre el termini per a la cobertura 
de tot el territori amb banda ampla. 

La deficient cobertura dels serveis de telecomunicacions 
en moltes poblacions de Catalunya va ser el motiu pel 
qual la Generalitat de Catalunya va endegar el projec
te de Banda Ampla Rural, per tal de fer arribar l’accés 
a la banda ampla a totes les poblacions de més de 100 
habitants que no tinguessin cobertura del servei ADSL, 
tot suprimint la fractura digital territorial existent en 
aquests moments i assolint la cohesió d’aquest país. 

L’any 2003, la Generalitat va convocar i adjudicar els 
contractes de desplegament de Banda Ampla Rural en 
raó a dos lots diferents en el concurs, que corresponi
en a dues zones equivalents en quant a nombre d’usu
aris potencials i formades per un conjunt de comarques 
amb continuïtat geogràfica. Amb una previsió d’inver
sió total de 5 M euros per cada lot, la distribució del lot 
1 adjudicada a Iberbanda SA, estava formada bàsica
ment per les comarques de Ponent, Alt Pirineu i Aran, 
Terres de l’Ebre i Camp de Tarragona i, l’adjudicació 
del lot 2, a la UTE Bac, per les comarques de Barcelona, 
Girona i Catalunya Central. 

Després de demostrar-ne la no idoneïtat de les solucions 
tecnològiques proposades per donar servei al lot 2, es 
va procedir a resoldre el contracte corresponent, convo
cant un nou concurs i adjudicant-se el 14 de març de 
l’any 2066, a l’empresa Iberbanda SA, responsable de 
desplegar una xarxa de comunicacions electròniques 
mitjançant la tecnologia sense fils WiMAX, amb una 
inversió de 9,5M euros (per primer cop ja amb equips 
certificats pel WiMAX Forum). Els fets exposats esde
venen responsables de la prolongació temporal del pro
jecte més enllà de la previsió de finalització per l’any 
2005, així com del diferent ritme de desplegament exis
tent en ambdós lots. 

Malgrat els riscos i entrebancs propis de treballar amb 
tecnologies incipients, el desplegament actual de la 
primera xarxa corresponent al lot 1 es troba realitzada 
en un 90,4% amb un romanent de 10 estacions base per 
completar en funció de la construcció de les infraes

tructures. El lot 2, amb una dimensió de xarxa superi
or, de fins a 130 estacions base, presenta un desplega
ment de 48 estacions base. El projecte espera assolir els 
objectius inicials proposats al llarg de l’any 2007, este
nent l’accés a la banda ampla al 98.3% i 99.7% dels 
habitants del lot 1 i lot 2 respectivament. 

A l’inici del projecte, l’any 2003, pel que fa al territo
ri corresponent al lot 1, hi havia un 75,9% de la pobla
ció que tenia possibilitat d’accés a internet de banda 
ampla. A data 31 de desembre, aquest percentatge su
pera el 96,1%. Analitzant el global del territori de Ca
talunya, a l’inici del projecte, l’any 2003, hi havia un 
85,2% de la població amb cobertura de banda ampla, i 
l’objectiu per a finals del 2007 és arribar fins al 99,2% 
de la població. 

Atenent que la disponibilitat de serveis de banda ample és 
un factor de desenvolupament molt important, aquest 
Govern entén que aquesta xifra final del 99,2% com
porta una fracció molt petita de població sense servei, 
però alhora molt important. Per aquesta raó, hi ha en 
estudi la continuació dels desplegaments en noves fases a 
fi i efecte de millorar més aquest grau de disponibilitat. 

La cobertura màxima del territori suposa un objectiu 
que cal perseguir per tal de vertebrar el país uniforme
ment en l’accés a la Societat de la Informació. En aquest 
sentit, s’estan portant a terme els estudis actuals que 
permetran determinar les actuacions i inversions a re
alitzar, tot contemplant la possibilitat d’ampliar l’acces
sibilitat actual a aquelles poblacions de fins a 50 ha
bitants que no disposin de cap alternativa a la banda 
ampla, emprant per aquest fi diferents tipus de soluci
ons tecnològiques, algunes d’elles encara incipients. 

La continuïtat de l’empresa Iberbanda per l’explotació 
de la xarxa de Banda Ampla Rural desplegada, així com 
l’adjudicació a aquesta o a altres empreses, de les pos
sibles noves infraestructures originades per posteriors 
ampliacions, respondran únicament a criteris tècnics, 
econòmics i de qualitat de servei, alineats tots ells al 
voltant de la més òptima execució i manteniment de la 
xarxa en qüestió. 

Barcelona, 2 de març de 2007 

Joan Puigcercós i Boixassa 
Conseller de Governació i Administracions Públiques 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la inversió prevista per a 
la cobertura de tot el territori amb ban
da ampla 
Tram. 314-01478/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01478/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la inversió prevista per a la cobertura de tot el territori 
amb banda ampla 

1.25.15. 
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Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pelegrí i Aixut, Josep Maria 

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen
tària 314-01478/08 sobre la inversió prevista per a la 
cobertura de tot el territori amb banda ampla. 

La deficient cobertura dels serveis de telecomunicacions 
en moltes poblacions de Catalunya va ser el motiu pel 
qual la Generalitat de Catalunya va endegar el projec
te de Banda Ampla Rural, per tal de fer arribar l’accés 
a la banda ampla a totes les poblacions de més de 100 
habitants que no tinguessin cobertura del servei ADSL, 
tot suprimint la fractura digital territorial existent en 
aquests moments i assolint la cohesió d’aquest país. 

L’any 2003, la Generalitat va convocar i adjudicar els 
contractes de desplegament de Banda Ampla Rural en 
raó a dos lots diferents en el concurs, que corresponi
en a dues zones equivalents en quant a nombre d’usu
aris potencials i formades per un conjunt de comarques 
amb continuïtat geogràfica. Amb una previsió d’inver
sió total de 5 M euros per cada lot, la distribució del lot 
1 adjudicada a Iberbanda SA, estava formada bàsica
ment per les comarques de Ponent, Alt Pirineu i Aran, 
Terres de l’Ebre i Camp de Tarragona i, l’adjudicació 
del lot 2, a la UTE Bac, per les comarques de Barcelo
na, Girona i Catalunya Central. 

Després de demostrar-ne la no idoneïtat de les solucions 
tecnològiques proposades per donar servei al lot 2, es 
va procedir a resoldre el contracte corresponent, convo
cant un nou concurs i adjudicant-se el 14 de març de 
l’any 2066, a l’empresa Iberbanda SA, responsable de 
desplegar una xarxa de comunicacions electròniques 
mitjançant la tecnologia sense fils WiMAX, amb una 
inversió de 9,5 M euros (per primer cop ja amb equips 
certificats pel WiMAX Forum). Els fets exposats esde
venen responsables de la prolongació temporal del pro
jecte més enllà de la previsió de finalització per l’any 
2005, així com del diferent ritme de desplegament exis
tent en ambdós lots. 

Malgrat els riscos i entrebancs propis de treballar amb 
tecnologies incipients, el desplegament actual de la 
primera xarxa corresponent al lot 1 es troba realitzada 
en un 90,4% amb un romanent de 10 estacions base per 
completar en funció de la construcció de les infraes
tructures. El lot 2, amb una dimensió de xarxa superi
or, de fins a 130 estacions base, presenta un desplega
ment de 48 estacions base. El projecte espera assolir els 
objectius inicials proposats al llarg de l’any 2007, este
nent l’accés a la banda ampla al 98.3% i 99.7% dels 
habitants del lot 1 i lot 2 respectivament. 

A l’inici del projecte, l’any 2003, pel que fa al territo
ri corresponent al lot 1, hi havia un 75,9% de la pobla
ció que tenia possibilitat d’accés a internet de banda 
ampla. A data 31 de desembre, aquest percentatge su
pera el 96,1%. Analitzant el global del territori de Ca
talunya, a l’inici del projecte, l’any 2003, hi havia un 
85,2% de la població amb cobertura de banda ampla, i 
l’objectiu per a finals del 2007 és arribar fins al 99,2% 
de la població. 

1.25.15. 

Atenent que la disponibilitat de serveis de banda ample 
és un factor de desenvolupament molt important, aquest 
Govern entén que aquesta xifra final del 99,2% com
porta una fracció molt petita de població sense servei, 
però alhora molt important. Per aquesta raó, hi ha en 
estudi la continuació dels desplegaments en noves fa
ses a fi i efecte de millorar més aquest grau de disponi
bilitat. 

La cobertura màxima del territori suposa un objectiu que 
cal perseguir per tal de vertebrar el país uniformement 
en l’accés a la Societat de la Informació. En aquest sentit, 
s’estan portant a terme els estudis actuals que perme
tran determinar les actuacions i inversions a realitzar, 
tot contemplant la possibilitat d’ampliar l’accessibilitat 
actual a aquelles poblacions de fins a 50 habitants que 
no disposin de cap alternativa a la banda ampla, em
prant per aquest fi diferents tipus de solucions tecnolò
giques, algunes d’elles encara incipients. 

La continuïtat de l’empresa Iberbanda per l’explotació de 
la xarxa de Banda Ampla Rural desplegada, així com 
l’adjudicació a aquesta o a altres empreses, de les pos
sibles noves infraestructures originades per posteriors 
ampliacions, respondran únicament a criteris tècnics, 
econòmics i de qualitat de servei, alineats tots ells al 
voltant de la més òptima execució i manteniment de la 
xarxa en qüestió. 

Barcelona, 2 de març de 2007 

Joan Puigcercós i Boixassa 
Conseller de Governació i Administracions Públiques 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la implantació de la banda 
ampla mitjançant l’empresa Iberbanda 
Tram. 314-01482/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01482/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la implantació de la banda ampla mitjançant l’empre
sa Iberbanda 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pelegrí i Aixut, Josep Maria 

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen
tària 314-01482/08 sobre la implantació de la banda 
ampla mitjançant l’empresa Iberbanda. 

La deficient cobertura dels serveis de telecomunicaci
ons en moltes poblacions de Catalunya va ser el motiu 
pel qual la Generalitat de Catalunya va endegar el pro
jecte de Banda Ampla Rural, per tal de fer arribar l’ac
cés a la banda ampla a totes les poblacions de més de 
100 habitants que no tinguessin cobertura del servei 
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ADSL, tot suprimint la fractura digital territorial exis
tent en aquests moments i assolint la cohesió d’aquest 
país. 

L’any 2003, la Generalitat va convocar i adjudicar els 
contractes de desplegament de Banda Ampla Rural en 
raó a dos lots diferents en el concurs, que corresponi
en a dues zones equivalents en quant a nombre d’usu
aris potencials i formades per un conjunt de comarques 
amb continuïtat geogràfica. Amb una previsió d’inver
sió total de 5 M euros per cada lot, la distribució del lot 
1 adjudicada a Iberbanda SA, estava formada bàsica
ment per les comarques de Ponent, Alt Pirineu i Aran, 
Terres de l’Ebre i Camp de Tarragona i, l’adjudicació 
del lot 2, a la UTE Bac, per les comarques de Barcelona, 
Girona i Catalunya Central. 

Després de demostrar-ne la no idoneïtat de les solucions 
tecnològiques proposades per donar servei al lot 2, es va 
procedir a resoldre el contracte corresponent, convo
cant un nou concurs i adjudicant-se el 14 de març de 
l’any 2066, a l’empresa Iberbanda SA, responsable de 
desplegar una xarxa de comunicacions electròniques 
mitjançant la tecnologia sense fils WiMAX, amb una 
inversió de 9,5 M euros (per primer cop ja amb equips 
certificats pel WiMAX Forum). Els fets exposats esde
venen responsables de la prolongació temporal del pro
jecte més enllà de la previsió de finalització per l’any 
2005, així com del diferent ritme de desplegament exis
tent en ambdós lots. 

Malgrat els riscos i entrebancs propis de treballar amb 
tecnologies incipients, el desplegament actual de la 
primera xarxa corresponent al lot 1 es troba realitzada 
en un 90,4% amb un romanent de 10 estacions base per 
completar en funció de la construcció de les infraes
tructures. El lot 2, amb una dimensió de xarxa superi
or, de fins a 130 estacions base, presenta un desplega
ment de 48 estacions base. El projecte espera assolir els 
objectius inicials proposats al llarg de l’any 2007, este
nent l’accés a la banda ampla al 98.3% i 99.7% dels 
habitants del lot 1 i lot 2 respectivament. 

A l’inici del projecte, l’any 2003, pel que fa al territo
ri corresponent al lot 1, hi havia un 75,9% de la pobla
ció que tenia possibilitat d’accés a internet de banda 
ampla. A data 31 de desembre, aquest percentatge su
pera el 96,1%. Analitzant el global del territori de Ca
talunya, a l’inici del projecte, l’any 2003, hi havia un 
85,2% de la població amb cobertura de banda ampla, i 
l’objectiu per a finals del 2007 és arribar fins al 99,2% 
de la població. 

Atenent que la disponibilitat de serveis de banda ample 
és un factor de desenvolupament molt important, aquest 
Govern entén que aquesta xifra final del 99,2% com
porta una fracció molt petita de població sense servei, 
però alhora molt important. Per aquesta raó, hi ha en 
estudi la continuació dels desplegaments en noves fa
ses a fi i efecte de millorar més aquest grau de disponi
bilitat. 

La cobertura màxima del territori suposa un objectiu 
que cal perseguir per tal de vertebrar el país uniforme
ment en l’accés a la Societat de la Informació. En 
aquest sentit, s’estan portant a terme els estudis actuals 
que permetran determinar les actuacions i inversions a 

realitzar, tot contemplant la possibilitat d’ampliar l’ac
cessibilitat actual a aquelles poblacions de fins a 50 ha
bitants que no disposin de cap alternativa a la banda 
ampla, emprant per aquest fi diferents tipus de solucions 
tecnològiques, algunes d’elles encara incipients. 

La continuïtat de l’empresa Iberbanda per l’explotació de 
la xarxa de Banda Ampla Rural desplegada, així com 
l’adjudicació a aquesta o a altres empreses, de les pos
sibles noves infraestructures originades per posteriors 
ampliacions, respondran únicament a criteris tècnics, 
econòmics i de qualitat de servei, alineats tots ells al 
voltant de la més òptima execució i manteniment de la 
xarxa en qüestió. 

Barcelona, 2 de març de 2007 

Joan Puigcercós i Boixassa 
Conseller de Governació i Administracions Públiques 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la marxa d’empreses per 
manca de cobertura de banda ampla 
Tram. 314-01483/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01483/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la marxa d’empreses per manca de cobertura de banda 
ampla 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pelegrí i Aixut, Josep Maria 

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamentà
ria 314-01483/08 sobre la marxa d’empreses per manca 
de cobertura de banda ampla. 

Pel tal de poder donar resposta a les qüestions plante-
jades, cal fer uns aclariments respecte els antecedents 
del projecte Banda Ampla Rural. 

L’any 2003, la Generalitat va convocar i adjudicar els 
contractes de desplegament de Banda Ampla Rural en 
raó a dos lots diferents en el concurs, que corresponi
en a dues zones equivalents en quant a nombre d’usu
aris potencials i formades per un conjunt de comarques 
amb continuïtat geogràfica. La distribució del lot 1 ad
judicada a Iberbanda SA, estava formada bàsicament 
per les comarques de Ponent, Alt Pirineu i Aran, Terres 
de l’Ebre i Camp de Tarragona i, l’adjudicació del lot 2, 
a la UTE Bac, per les comarques de Barcelona, Giro
na i Catalunya Central. 

Després de demostrar-ne la no idoneïtat de les solucions 
tecnològiques proposades per donar servei al lot 2, es 
va procedir a resoldre el contracte corresponent, convo
cant un nou concurs i adjudicant-se el 14 de març de 
l’any 2066, a l’empresa Iberbanda SA, responsable de 
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desplegar una xarxa de comunicacions electròniques 
mitjançant la tecnologia sense fils WiMAX (per primer 
cop ja amb equips certificats pel WiMAX Forum). Els 
fets exposats esdevenen responsables de la prolongació 
temporal del projecte més enllà de les previsions inici
als, així com del diferent ritme de desplegament exis
tent en ambdós lots. 

El capteniment del govern en els fets succeïts a Omells 
de Na Gaia és important i així ho demostren les accions 
que s’han i s’estan executant al respecte. 

El municipi dels Omells de Na Gaia estava inclòs en el 
desplegament inicial del lot1. Després de demostrar-ne la 
no idoneïtat de les solucions tecnològiques proposades 
per donar servei a tot el lot 2 (tecnologia satèl·lit-wifi) 
i a una fracció del lot 1 (tecnologies LMDS i satèl·lit
wifi), el Govern va acordar amb Iberbanda renunciar al 
desplegament previst amb la tecnologia satèl·lit-wifi del 
lot 1 i migrar la tecnologia via ràdio emprada fins lla
vors (LMDS) al aleshores pre-estàndard WiMAX. La 
nova tecnologia emprada, l’arquitectura de xarxa ne
cessària i la particular orografia del territori, són res
ponsables de les dificultats addicionals aparegudes al 
municipi en qüestió. El Govern, plenament conscient 
de la importància de donar aquest servei als ciutadans 
i de la important repercussió a l’activitat local econò
mica generada, endega diverses gestions encaminades 
a assolir aquesta finalitat. En primer terme disposa al 
municipi d’una solució temporal per satèl·lit i paral·le
lament s’inicien els tràmits per la construcció extraor
dinària d’una infraestructura de radiocomunicacions en 
el marc del projecte RADIOCOM que permeti desple
gar el servei inicial (licitació aquesta accessible al 
DOGC núm. 4675 del 13 de juliol de l’any 2006). A dia 
d’avui, la finalització de la construcció de la infraes
tructura està prevista pel present mes d’abril, adquirint 
una operativitat i capacitat d’oferir servei d’accés a la 
banda ampla pel mes de maig d’enguany. 

Aquest Govern, a banda de l’execució de les actuals 
fases del projecte, està estudiant possibles solucions per 
incrementar el nivell de cobertura que s’assolirà a la 
finalització d’aquest desplegament. En aquest sentit s’es-
tan cercant diferents tipus de solucions tecnològiques, 
algunes d’elles encara incipients, amb l’objectiu de reduir 
la fractura digital territorial existent i garantir l’accés a 
la banda ampla a tot el territori. 

En aquest sentit, i entenent que un dels objectius prin
cipals és afavorir les activitats econòmiques en el terri
tori, els estudis que s’estan portant a terme i que perme
tran determinar les actuacions i inversions a realitzar, 
contemplen, al marge d’incrementar la cobertura a les 
poblacions, arribar també a les zones allunyades dels 
nuclis de població on hi ha una activitat econòmica sig
nificativa, cercant on sigui possible la col·laboració dels 
agents econòmics locals. 

Barcelona, 2 de març de 2007 

Joan Puigcercós i Boixassa 

Conseller de Governació i Administracions Públiques 

1.25.15. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la instal·lació de la banda 
ampla per a cobrir tot Catalunya 
Tram. 314-01484/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01484/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la instal·lació de la banda ampla per a cobrir tot Catalu
nya 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pelegrí i Aixut, Josep Maria 

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen
tària 314-01484/08 sobre la instal·lació de la banda 
ampla per a cobrir tot Catalunya. 

La deficient cobertura dels serveis de telecomunicacions 
en moltes poblacions de Catalunya va ser el motiu pel 
qual la Generalitat de Catalunya va endegar el projecte 
de Banda Ampla Rural, per tal de fer arribar l’accés a la 
banda ampla a totes les poblacions de més de 100 ha
bitants que no tinguessin cobertura del servei ADSL, 
tot suprimint la fractura digital territorial existent en 
aquests moments i assolint la cohesió d’aquest país. 

L’any 2003, la Generalitat va convocar i adjudicar els 
contractes de desplegament de Banda Ampla Rural en 
raó a dos lots diferents en el concurs, que corresponi
en a dues zones equivalents en quant a nombre d’usu
aris potencials i formades per un conjunt de comarques 
amb continuïtat geogràfica. Amb una previsió d’inver
sió total de 5 M euros per cada lot, la distribució del lot 
1 adjudicada a Iberbanda SA, estava formada bàsica
ment per les comarques de Ponent, Alt Pirineu i Aran, 
Terres de l’Ebre i Camp de Tarragona i, l’adjudicació 
del lot 2, a la UTE Bac, per les comarques de Barcelona, 
Girona i Catalunya Central. 

Després de demostrar-ne la no idoneïtat de les solucions 
tecnològiques proposades per donar servei al lot 2, es 
va procedir a resoldre el contracte corresponent, convo
cant un nou concurs i adjudicant-se el 14 de març de 
l’any 2066, a l’empresa Iberbanda SA, responsable de 
desplegar una xarxa de comunicacions electròniques 
mitjançant la tecnologia sense fils WiMAX, amb una 
inversió de 9,5M euros (per primer cop ja amb equips 
certificats pel WiMAX Forum). Els fets exposats esde
venen responsables de la prolongació temporal del pro
jecte més enllà de la previsió de finalització per l’any 
2005, així com del diferent ritme de desplegament exis
tent en ambdós lots. 

Malgrat els riscos i entrebancs propis de treballar amb 
tecnologies incipients, el desplegament actual de la 
primera xarxa corresponent al lot 1 es troba realitzada 
en un 90,4% amb un romanent de 10 estacions base per 
completar en funció de la construcció de les infraes
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tructures. El lot 2, amb una dimensió de xarxa superi
or, de fins a 130 estacions base, presenta un desplega
ment de 48 estacions base. El projecte espera assolir els 
objectius inicials proposats al llarg de l’any 2007, este
nent l’accés a la banda ampla al 98.3% i 99.7% dels 
habitants del lot 1 i lot 2 respectivament. 

A l’inici del projecte, l’any 2003, pel que fa al territo
ri corresponent al lot 1, hi havia un 75,9% de la pobla
ció que tenia possibilitat d’accés a internet de banda 
ampla. A data 31 de desembre, aquest percentatge su
pera el 96,1%. Analitzant el global del territori de Ca
talunya, a l’inici del projecte, l’any 2003, hi havia un 
85,2% de la població amb cobertura de banda ampla, i 
l’objectiu per a finals del 2007 és arribar fins al 99,2% 
de la població. 

Atenent que la disponibilitat de serveis de banda ample 
és un factor de desenvolupament molt important, aquest 
Govern entén que aquesta xifra final del 99,2% compor
ta una fracció molt petita de població sense servei, però 
alhora molt important. Per aquesta raó, hi ha en estudi 
la continuació dels desplegaments en noves fases a fi i 
efecte de millorar més aquest grau de disponibilitat. 

La cobertura màxima del territori suposa un objectiu que 
cal perseguir per tal de vertebrar el país uniformement en 
l’accés a la Societat de la Informació. En aquest sentit, 
s’estan portant a terme els estudis actuals que permetran 
determinar les actuacions i inversions a realitzar, tot con
templant la possibilitat d’ampliar l’accessibilitat actual a 
aquelles poblacions de fins a 50 habitants que no dispo
sin de cap alternativa a la banda ampla, emprant per 
aquest fi diferents tipus de solucions tecnològiques, al
gunes d’elles encara incipients. 

La continuïtat de l’empresa Iberbanda per l’explotació de 
la xarxa de Banda Ampla Rural desplegada, així com 
l’adjudicació a aquesta o a altres empreses, de les pos
sibles noves infraestructures originades per posteriors 
ampliacions, respondran únicament a criteris tècnics, 
econòmics i de qualitat de servei, alineats tots ells al 
voltant de la més òptima execució i manteniment de la 
xarxa en qüestió. 

Barcelona, 2 de març de 2007 

Joan Puigcercós i Boixassa 
Conseller de Governació i Administracions Públiques 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els ajuts als ajuntaments 
respecte a la contaminació acústica i 
l’elaboració de mapes sònics 
Tram. 314-01485/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01485/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els ajuts als ajuntaments respecte a la contaminació 
acústica i l’elaboració de mapes sònics 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pelegrí i Aixut, Josep Maria 

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen
tària 314-01485/08, conjuntament amb la 314-01486/08, 
314-01487/08, 314-01488/08, 314-01489/08 i 314
01490/08. 

Dins d’aquest marc les actuacions més significatives 
que s’han portat a terme durant el període que se sol·
licita es destaca: 

– El Departament de Medi Ambient i Habitatge ha posat 
a disposició dels ens locals un servei d’assistència tèc
nica, des de l’any 2005 amb continuïtat fins l’actualitat, 
organitzat de manera que es pot cobrir tot el territori, 
per fer mesuraments de soroll, vibracions, en horari diürn 
o nocturn, dies laborals o festius i poder realitzar pels als 
ajuntaments que ho sol·licitin, l’avaluació de les quei
xes dels ciutadans. 

– Des del mes de març de 2005 el Departament de Medi 
Ambient i Habitatge ha creat grups de treball tècnic 
adreçat a tots els municipis que formen aglomeració i 
infraestructures de transport que d’acord amb l’article 
25 de la Llei 16/2002, de protecció contra la contami
nació acústica han de realitzar mapes estratègics de so
roll amb l’objectiu de fer una gestió ambiental d’aquest 
contaminant 

– L’any 2006 s’ha portat a terme un programa d’actu
ació amb l’objectiu d’informar, i donar suport als res
ponsables municipals de les seves competències sobre 
contaminació acústica, impulsar el procés d’aprovació 
del mapa de capacitat acústica municipal i implicar a 
persones relacionades en la gestió del soroll ambiental. 

– Actualment, s’està definint la metodologia a aplicar per 
elaborar els mapes d’acord amb les prescripcions de la 
Directiva 2002/49 sobre avaluació i gestió del soroll 
ambiental. Una de les prestacions significatives que fa el 
Departament és facilitar, als ajuntaments que encara no 
en disposen, la implantació d’un sistema d’informació 
geogràfica, GIS, eina necessària per a desenvolupar les 
tasques que cal anar realitzant. En aquest sentit s’ha po
sar a disposició dels tècnics municipals un tècnic expert 
per donar solucions a les diferents casuístiques. 

Amb referència a la formació de tècnics en aquesta 
matèria, l’Escola d’Administració Pública de la Gene
ralitat, amb la participació de tècnics del Departament 
de Medi Ambient i Habitatge, realitza cursos específics 
sobre contaminació acústica. La formació va adreçada 
a funcionaris de les administracions públiques. L’any 
2006 es van efectuar cursos a Barcelona, Tarragona i 
Lleida. La previsió és que aquest any es continuï faci
litant aquesta informació. 

En el marc de la Llei 3/98 d’intervenció integral de 
l’administració ambiental, IIAA, i per fer els controls 
d’activitats, el Departament ha impulsat la formació i 
acreditació de tècnics sobre contaminació acústica. La 
formació s’imparteix a diverses institucions: la Salle, 
Applus, Laboratori Lem UdG, etc. A aquests cursos as
sisteixen tècnics d’entitats col·laboradores de l’adminis
tració així com tècnics de l’administració local i d’exer
cici lliure. 
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Pel que fa als col·legis professionals, el Departament de 
Medi Ambient i Habitatge ha participat i participa en 
jornades tècniques amb l’objectiu de formar als tècnics 
especialitzats. El Col·legi d’Enginyers Industrials de 
Barcelona col·labora amb el Departament de Medi Am
bient i Habitatge en l’elaboració de les directius tècni
ques per a l’avaluació de soroll de les activitats. 

En altres àmbits, el Departament de Medi Ambient i 
Habitatge està treballant per desenvolupar reglamentà
riament la Llei 16/2002 de protecció contra la contami
nació acústica. A tal efecte s’han creat diferents grups 
de treball tècnic en funció dels aspectes a tractar (acti
vitats i ajuntaments, urbanisme i ajuntament, infraes
tructures, mapes, emissió de soroll dels vehicles). En 
els grups d’activitats i ajuntaments participen represen
tants del Col·legi d’Enginyers Industrials de Barcelona. 

D’acord amb la Llei 16/2002 de protecció contra la con
taminació acústica l’establiment d’objectius de qualitat 
acústica en les àrees urbanes és competència de l’admi
nistració local, per la qual cosa, el Govern no té com
petències per elaborar la planificació esmentada i per 
tant, no disposa d’una partida pressupostària específi
ca per a aquest concepte. 

Barcelona, 27 de febrer de 2007 

Francesc Baltasar i Albesa 
Conseller de Medi Ambient i Habitatge 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la formació de tècnics en 
matèria de contaminació acústica i ela
boració de mapes sònics 
Tram. 314-01486/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-01485/08. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la planificació acústica 
Tram. 314-01488/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-01485/08. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la partida pressupostària 
de planificació acústica dels anys 2004, 
2005 i 2006 
Tram. 314-01489/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-01485/08. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la planificació acústica i la 
formació de tècnics 
Tram. 314-01490/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-01485/08. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el suport als municipis i als 
consells comarcals respecte a la conta
minació acústica i l’elaboració de ma
pes sònics 
Tram. 314-01487/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-01485/08. 

1.25.15. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els vols de la companyia 
British Airways en què s’ha detectat ra
dioactivitat 
Tram. 314-01491/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01491/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els vols de la companyia British Airways en què s’ha 
detectat radioactivitat 
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Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pelegrí i Aixut, Josep Maria 

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 als vols de la companyia British Airways, i 
que posteriorment es va descartar que poguessin ser un 
perill per a la salut, des del Departament de Salut es va 
confeccionar un llistat individual dels ciutadans de Cata
lunya que van utilitzar aquests vols. Es va fer un avís 
públic dels vols afectats i es va demanar a aquestes per
sones que es posessin en contacte amb Sanitat Respon 
per deixar les seves dades i on se’ls assessoraria de les 
actuacions a realitzar. Aquestes persones així ho van 
fer, per la qual cosa el contacte i assessorament va ser 
des del primer moment personal. No se’ls va fer cap 
mesura de radioactivitat ja que les informacions preli
minars indicaven que la possibilitat de contaminació 
d’aquests passatgers era molt baixa. 

El Govern de la Generalitat no els va adreçar al seu Cen
tre d’Atenció Primària. Se’ls va facilitar tota la informa-
ció de què disposàvem i de què els contactaríem poste
riorment en cas que fos necessari, i realment hi hagués 
una sospita de contaminació per tal de mesurar la radi
oactivitat en aquestes persones. Se’ls va tranquil·litzar 
donat que les informacions preliminars que s’havien 
rebut des de Londres assenyalaven que el nivell de risc 
associat als vols era molt baix. 

Es va publicar al web del Departament tota la informa-
ció de què es disposava, dels vols implicats, així com 
informació sobre el Poloni 210. En cap moment es va 
comunicar que havien d’adreçar al seu CAP. Es va avi
sar que si presentaven simptomatologia compatible 
(nàusees, vòmits, diarrea, salivació excessiva, deshidra
tació i posteriorment fatiga important, febre i hipoten
sió) s’havien de posar en contacte amb Sanitat Respon, 
des d’on es contactaria amb les unitats de vigilància 
epidemiològica que els correspongués per territori que 
serien les encarregades de valorar el cas i traslladar-lo 
en cas necessari a l’hospital de referència per a aquests 
casos (Hospital Clínic). De la mateixa manera, donat 
que les persones que van estar als vols van començar a 
anar als centres sanitaris (en gran mesura perquè així 
els ho va comunicar la companyia British Airways) es 
va fer arribar la informació de què fer en els centres 
sanitaris, és a dir, notificar el cas a la unitat de vigilàn
cia epidemiològica corresponent per territori, qui valo
raria juntament amb l’especialista de l’Hospital Clínic 
el trasllat o no de la persona afectada. 

Amb data 14 de desembre el Govern, des del Departa
ment de Salut i mitjançant Sanitat Respon es va posar 
en contacte personal, un altre cop, amb tots els afectats 
dels vols per transmetre’ls la declaració de l’Agència de 
Protecció de la Salut del Regne Unit que confirmava 
que no hi havia cap motiu de preocupació per a la sa
lut dels passatgers dels vols implicats. L’Agència de 
Protecció de la Salut del Regne Unit, en aquells mo
ments, també va declarar que tot i que estava investi
gant les persones que van estar al Pine bar de l’hotel 
Millenium del 31 d’octubre al 2 de novembre, el risc de 
contaminació per als clients era pràcticament nul. Tot 

i això, es va contactar personalment amb la persona del 
nostre llistat que havia estat en aquest bar i es va con
firmar que no calia fer res ja que el període d’estada era 
diferent al notificat des de Londres. 

Barcelona, 2 de març de 2007 

Marina Geli i Fàbrega 
Consellera de Salut 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la modernització de l’Ad
ministració de la Generalitat 
Tram. 314-01492/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01492/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la modernització de l’Administració de la Generalitat 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pelegrí i Aixut, Josep Maria 

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen
tària 314-01492/08 sobre la modernització de l’Admi
nistració de la Generalitat 

Les línies directores de l’actuació del Departament de 
Governació i Administracions Públiques per a la mo
dernització de l’Administració de la Generalitat van ser 
detallades per l’Honorable Conseller en la seva recent 
compareixença parlamentària de data 21 de febrer de 
2007. L’objectiu de la citada compareixença va ser pre
cisament exposar i deixar constància del capteniment 
del Departament de Governació i Administracions Pú
bliques vers les matèries de la seva competència –entre 
les quals està la modernització de l’administració– i 
s’indica, en aquest sentit, a l’il·lustre diputat que pot 
consultar els continguts que reclama a les publicacions 
disponibles del Parlament de Catalunya. 

Els recursos destinats a tal efecte són els que determi
narà el Pressupost de la Generalitat de Catalunya per 
l’any 2007 que encara es troba en elaboració, i anys 
successius. 

Barcelona, 2 de març de 2007 

Joan Puigcercós i Boixassa 
Conseller de Governació i Administracions Públiques 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les previsions de millora de 
la gestió corporativa de la Generalitat 
Tram. 314-01493/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01493/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les previsions de millora de la gestió corporativa de la 
Generalitat 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pelegrí i Aixut, Josep Maria 

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen
tària 314-01493/08 sobre les previsions de millora de la 
gestió corporativa de la Generalitat. 

Entre molts factors que han de dinamitzar la millora de 
la gestió de la Generalitat hi ha la utilització de les tec
nologies de la informació i comunicacions, sobre les 
quals aquest Govern seguirà apostant, com s’ha fet du
rant la legislatura passada. En aquest sentit, la potencia-
ció de la funció de coordinació de les funcions tecno
lògiques és l’eix principal per poder aconseguir una 
millora dels processos de l’organització. 

Així, les iniciatives que s’han definit per tal d’impulsar 
aquesta funció sobre les TIC, són: 

– Assegurar, a través de les Àrees TIC i de la implan
tació d’un marc de qualitat, les realitzacions de projec
tes tecnològics en tot l’àmbit de la Generalitat. 

– Seguir impulsant la compartició de sinèrgies, per tal 
d’aprofitar al màxim els recursos dedicats pels àmbits. 

– Facilitar corporativament aquells serveis tecnològics, 
ja siguin d’infraestructura, suport o coordinació, que 
facilitin l’ús de les tecnologies per part dels diferents 
àmbits. 

– Impulsar una organització de coordinació i impuls 
que permeti l’alineament de cadascuna de les iniciati
ves de millora i transformació, que s’impulsin a la Ge
neralitat a través de la tecnologia. 

Barcelona, 2 de març de 2007 

Joan Puigcercós i Boixassa 
Conseller de Governació i Administracions Públiques 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre l’exclusivitat competencial en 
matèria d’habitatge 
Tram. 314-01494/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01494/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’exclusivitat competencial en matèria d’habitatge 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pelegrí i Aixut, Josep Maria 

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamentà
ria 314-01494/08 conjuntament amb la 314-01495/08, 
314-01496/08, 314-01497/08, 314-01498/08, 314-01499/08, 
314-01500/08 i 314-01501/08. 

La competència exclusiva ha estat i és el capteniment 
del Govern de la Generalitat en matèria d’habitatge i 
així ho va desenvolupar en el text de l’Estatut. 

Pel que fa el fet que el govern de l’Estat faci polítiques 
d’habitatge, segons sentència del Tribunal Constituci
onal 152/1988, de 20 de juliol, el principi d’homogene
ïtat territorial, permet que l’Estat pugui destinar fons a 
la política d’habitatge, establint-ne els criteris de repar
timent i ús, per bé que la gestió d’aquests fons ha de 
restar sempre en mans de les comunitats autònomes. 
Això no impedeix que la Generalitat pugui desenvolu
par una política d’habitatge pròpia amb finançament 
propi, totalment autònoma respecte a l’Estat. Tot això 
sense perjudici de les competències reconegudes pel 
nou Estatut, que haurien de significar un canvi en els 
mètodes de treball aplicats fins ara pel Govern de l’Estat. 

Mentre romanguin en els pressupostos de l’Estat recur
sos per a la política d’habitatge, el Govern de la Gene
ralitat demanarà una distribució equitativa dels matei
xos entre les Comunitats Autònomes. 

El Govern de la Generalitat ha plantejat reiteradament 
la conveniència de disposar dels fons de l’Estat sense 
justificació prèvia de la despesa, per tal d’integrar-los, 
a l’inici dels exercicis en el pressupost operatiu conjunt 
de les dues administracions i negocia permanentment 
amb el Govern de l’Estat l’aportació efectiva dels fons 
previstos en el Pressupost de l’Estat per a Catalunya, i 
de la part proporcional que li correspondria de les par
tides no territorialitzades. 

Totes les actuacions en matèria d’habitatge que el Go
vern de l’Estat ha fet a Catalunya han estat dins del 
marc de conveni amb la Generalitat i sempre aplicades 
i gestionades pel Govern de la Generalitat; o bé per al
gun ajuntament, en el cas d’Àrees de Rehabilitació In
tegral amb conveni entre les tres administracions. 
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L’avenç cap a l’aplicació plena de l’Estatut d’Autono
mia en matèria d’habitatge, com en la resta de matèries, 
de forma progressiva, dialogant amb el Govern de l’Es
tat, de forma pactada i amb visió global de l’estratègia 
i el sistema de finançament òptims, de la mateixa ma
nera que també serà consensuada en el si del Govern i 
serà plantejada de forma comú i unitària davant el Go
vern de l’Estat. 

Les bases per aquest procés en política d’habitatge es-
tan ja assentades, des del moment que el Pressupost de 
la Generalitat en la matèria ha passat a ser del 500% 
respecte del de l’Estat. 

Barcelona, 27 de febrer de 2007 

Francesc Baltasar i Albesa 
Conseller de Medi Ambient i Habitatge 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la intervenció del Govern 
de l’Estat en polítiques d’habitatge 
Tram. 314-01495/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-01494/08. 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre la valoració de la intenció de 
vot d’una de les forces polítiques que li 
donen suport respecte a una proposta 
per al repartiment de la partida per a 
política d’habitatge del Govern de l’Estat 
Tram. 314-01499/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-01494/08. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el repartiment de la partida 
per a política d’habitatge del Govern de 
l’Estat 
Tram. 314-01496/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-01494/08. 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre la valoració del vot en contra 
d’una proposta per al repartiment de la 
partida per a política d’habitatge del 
Govern de l’Estat 
Tram. 314-01498/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-01494/08. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la constatació de la inter
venció del Govern de l’Estat en políti
ques d’habitatge 
Tram. 314-01500/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-01494/08. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la reclamació de la quan
titat corresponent de la partida previs
ta per a política d’habitatge del Govern 
de l’Estat 
Tram. 314-01497/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-01494/08. 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la sol·licitud de no-inter
venció del Govern de l’Estat en políti
ques d’habitatge 
Tram. 314-01501/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-01494/08. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els sectors implicats que 
han treballat en el Projecte de llei del 
dret a l’habitatge 
Tram. 314-01502/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01502/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els sectors implicats que han treballat en el Projecte de 
llei del dret a l’habitatge 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pelegrí i Aixut, Josep Maria 

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen
tària 314-01502/08 conjuntament amb la 314-01503 i 
314-1504/08. 

El Departament de Medi ambient i Habitatge va fer, du
rant l’any 2005 i 2006, un procés de redacció del Projec
te de llei de l’habitatge que no va excloure de consulta 
cap instància implicada. 

L’expedient que acompanya el Projecte de llei ha en
trat al Parlament amb tota la documentació necessà
ria per reflectir aquest procés, durant el qual s’han 
dut a terme diverses reunions en les que s’han fet es
menes i aportacions que segons el cas han estat reco
llides o no, en tot o en part. S’acompanya aquest es
crit amb la llista d’entitats i organismes consultats. 
(Annex 1). 

El Projecte de Llei es basa en la necessitat d’impulsar 
a Catalunya la creació d’un parc específic d’habitat
ges assequibles i es sustentarà en l’aprovació del Pla 
Territorial Sectorial d’Habitatge i en l’acompliment del 

1.25.15. 

Principi de Solidaritat Urbana descrit al propi Pro
jecte de Llei. 

Barcelona, 27 de febrer de 2007 

Francesc Baltasar i Albesa 
Conseller de Medi Ambient i Habitatge 

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 demandes dels sec
tors implicats que han treballat en el 
Projecte de llei del dret a l’habitatge 
Tram. 314-01503/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-01502/08. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els estudis i els indicadors 
en què es basa una afirmació relativa al 
Projecte de llei del dret a l’habitatge 
Tram. 314-01504/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-01502/08. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la despesa en publicitat i 
propaganda el 2006 
Tram. 314-01505/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01505/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la despesa en publicitat i propaganda el 2006 

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya 

Proponents: Sirera i Bellés, Daniel 
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D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen
tària 314-01505/08. 

La despesa ocasionada en concepte de publicitat consta 
imputada a l’aplicació pressupostària publicitat, difusió 
i campanyes institucionals dels pressupostos de la Ge
neralitat. 

Fem avinent a l’I. diputat que el Departament d’Econo
mia i Finances tramet trimestralment al Parlament l’estat 
mensual d’execució del pressupost de la Generalitat, en 
compliment de l’article 79 del decret legislatiu 3/2002, 
de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la 
llei de finances públiques de Catalunya. 

Barcelona, 5 de març de 2007 

Joan Saura i Laporta 
Conseller d’Interior, Relacions Institucionals 
i Participació 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la piràmide d’edats del 
Cos de Mossos d’Esquadra, sobre el 
nombre de baixes definitives en aquest 
cos els darrers cinc anys i sobre el 
nombre d’agents que estan en situa
ció d’excedència 
Tram. 314-01506/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01506/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
piràmide d’edats del Cos de Mossos d’Esquadra, sobre 
el nombre de baixes definitives en aquest cos els darrers 
cinc anys i sobre el nombre d’agents que estan en situa
ció d’excedència 

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya 

Proponents: Sirera i Bellés, Daniel 

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen
tària 314-01506/08. 

La informació sol·licitada s’especifica en l’annex ad
junt. 

Barcelona, 5 de març de 2007 

Joan Saura i Laporta 
Conseller d’Interior, Relacions Institucionals 
i Participació 

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

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’estudi relatiu a la partici
pació política a Catalunya 
Tram. 314-01508/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01508/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estudi relatiu a la participació política a Catalunya 

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya 

Proponents: Sirera i Bellés, Daniel 

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen
tària 314-01508/08. 

L’Enquesta sobre participació política a Catalunya (ins
crita en el Registre Públic d’Estudis d’Opinió de la Ge
neralitat de Catalunya amb el número 372) és una inicia
tiva del Departament d’Interior, Relacions Institucionals 
i Participació, a través de la Direcció General de Parti
cipació Ciutadana, que es va realitzar seguint el proce
diment establert en el Decret 1/2005, d’11 de gener, pel 
qual es regula l’elaboració i la publicitat dels estudis 
d’opinió de la Generalitat, el qual desplega diferents 
normes amb rang de llei sobre la matèria. 

El Centre d’Estudis d’Opinió de l’Institut d’Estadísti
ca de Catalunya va supervisar i va prestar l’assistència 
tècnica necessària per al disseny general d’aquest pro
jecte i, especialment, del qüestionari de l’enquesta, i va 
col·laborar en l’anàlisi i explotació dels seus resultats, 
tal i com estableix l’esmentat decret en relació als es
tudis d’opinió de la Generalitat en matèria d’actituds i 
opinions de la societat catalana i d’avaluació de políti
ques o serveis. 

Cal precisar que l’Institut d’Estadística de Catalunya no 
disposa dels recursos humans i materials necessaris per 
efectuar el treball de camp de l’enquesta, és a dir, la 
realització de les entrevistes, per la qual cosa va ser 
necessari contractar aquest servei externament, concre
tament a l’empresa Institut Opina SA. Aquest contracte 
va ser adjudicat per un import de 77.350 EUROS (IVA 
inclòs). La resta d’operacions, les de major valor afe
git, es van realitzar amb els mitjans humans i materials 
de la Direcció General de Participació Ciutadana i del 
Centre d’Estudis d’Opinió, per la qual cosa no repre
senten una despesa extraordinària respecte del funcio
nament normal d’aquestes unitats. 

El passat 29 de gener es va donar a conèixer una prime
ra síntesi dels resultats de l’enquesta. A partir d’ara, 
caldrà analitzar en profunditat les dades estadístiques 
de l’enquesta i és per aquesta raó que la Direcció Ge
neral de Participació Ciutadana impulsarà la formació 
d’un comitè de persones expertes encarregat de coordi
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nar aquesta tasca. L’objectiu és que aquest comitè co
ordini la recerca sobre els diferents aspectes que afec
ten al comportament electoral i com afecta el fenomen 
de l’abstenció a col·lectius concrets o al llarg del terri
tori. També podrà proposar la realització d’altres estu
dis i assessorar a la Direcció General de Participació 
Ciutadana sobre les iniciatives que cal emprendre per 
afavorir la participació política. Aquesta reflexió, a més, 
s’estendrà a diferents actors socials, econòmics, cultu
rals i polítics a través d’un procés de diàleg social que pre
tén incorporar els seus punts de vista i les seves apor
tacions. 

Barcelona, 5 de març de 2007 

Joan Saura i Laporta 

Conseller d’Interior, Relacions Institucionals 

i Participació 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els canvis de metge pro
duïts per la incorporació de nous met
ges als centres d’atenció primària de 
les comarques occidentals 
Tram. 314-01528/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01528/08 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el motiu pel qual s’exigeix 
el comunicat de l’assegurança privada 
als alumnes de les escoles privades 
que són atesos en centres del Servei 
Català de la Salut 
Tram. 314-01526/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01526/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el motiu pel qual s’exigeix el comunicat de l’asseguran
ça privada als alumnes de les escoles privades que són 
atesos en centres del Servei Català de la Salut 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Sancho i Serena, Francesc; Renom i Vall
bona, M. Glòria 

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: 

Sobre aquesta mateixa qüestió ja es va plantejar una 
pregunta a respondre per escrit, amb número de trami
tació 314-00244/08, i que, també, va ser formulada pel 
grup parlamentari de Convergència i Unió. 

La resposta es va publicar al Butlletí Oficial del Parla
ment de Catalunya número 28, de 6 de febrer de 2007. 

Barcelona, 2 de març de 2007 

Marina Geli i Fàbrega 

Consellera de Salut 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
canvis de metge produïts per la incorporació de nous 
metges als centres d’atenció primària de les comarques 
occidentals 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Sancho i Serena, Francesc; Grau i Seris, 
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: 

Durant els últims dotze mesos s’han creat un total de 10 
llocs de treball de metge als diferents equips de l’Àm
bit de Lleida. 

Això ha generat la necessitat de reestructurar els con
tingents assistencials de més de 20 metges i ha provo
cat un canvi no voluntari que ha afectat més de 6000 
usuaris. Només dos llocs de treball han estat lliures de 
canvis, bé per creació d’un nou contingent (Eixample) 
bé perquè la reestructuració encara no s’ha produït 
(Cappont). 

La gran majoria de canvis han estat generats aleatòria
ment mitjançant programa informàtic, sobre els metges 
amb contingents més saturats. Els usuaris sempre han 
estat informats mitjançant correu ordinari. 

Entorn aquesta situació s’han generat més de 2000 quei
xes i/o manifestacions de desacord que en general han 
estat ateses pels professionals de la UAAU i/o l’equip 
directiu, gairebé sempre amb una solució satisfactòria 
per ambdues parts ja que els motius del canvi deguda
ment explicats han estat entesos i acceptats. 

A l’ABS de Mollerussa la creació de tres llocs de treball 
ha fet que tingués un nombre major d’afectats (2300) i 
un nombre més alt de queixes. També és l’equip on més 
esforços s’han destinat a explicar personalment els canvis. 

Barcelona, 5 de març de 2007 

Marina Geli i Fàbrega 
Consellera de Salut 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’assumpció de noves fun
cions pel personal d’infermeria 
Tram. 314-01529/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01529/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assumpció de noves funcions pel personal d’inferme
ria 

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: 

El Departament de Salut està treballant en el lideratge 
i visibilitat de la infermera, com a professional princi
pal per a identificar els problemes de salut i una capa
citat altament resolutiva dins el sistema sanitari. Alguns 
dels exemples dels que podem parlar són: 

– La somatometria (consensuat amb els pediatres) 

– La gestió integral en la revisió del nen sa 

– La gestió de casos complexes 

– La infermera d’enllaç 

– La infermera de triatge 

– La prescripció infermera (sota un catàleg tancat i con
sensuat de productes sanitaris) 

– La infermera al programa Salut i Escola 

– El paper de la infermera en la salut comunitària i l’aten
ció al domicili 

El Pla d’innovació de l’Atenció Primària i Comunità
ria està portant a terme una revisió profunda del Model 
d’Atenció Primària i Comunitària de Catalunya i que 
finalitzarà enguany. Un cop finalitzat s’iniciaran tots el 
tràmits per al desenvolupament normatiu necessari. 

Per altra banda el Pla de Formació Continuada es tro
ba en la fase de desenvolupament. Actualment, el De
partament de Salut de la Generalitat ha subvencionat 
tres cursos d’especial interès, impartits pel reconeixe
ment de l’Institut d’Estudis de la Salut: 

– Farmacologia per Infermeria a l’Atenció Primària 

– Infermeria i la Gestió de Casos Complexos 

– Atenció al Domicili per a Auxiliars d’Infermeria 

D’altres cursos d’especial interès que s’estan impartint 
són els orientats a la infermera de salut mental i la in
fermera que desenvolupa el programa de Salut i Esco
la. S’impartirà la formació necessària per aquells pro
grames que es vagin instaurant al territori. 

Actualment, el Departament de Salut està treballant amb 
especial èmfasi en fer front al dèficit de personal d’infer
meria. Està previst adequar aquest dèficit de recursos a 
les necessitats reals dels usuaris i a l’actual realitat cul
tural, social i organitzativa de la societat i el sistema sa
nitari català. Un bon exemple són els Plans de Xoc que 
s’estan portant a terme amb la dotació a la sanitat cata
lana d’un gran nombre de professionals d’infermeria, 
especialment a l’àmbit de l’Atenció Primària, principal 
porta d’entrada de l’usuari al nostre servei. 

Amb el Pla d’Innovació de l’Atenció Primària i el Con
sell de la Professió d’Infermeria es plantejarà un ampli 
desenvolupament de les competències de les inferme
res en els diferents nivells assistencials. 

Igualment, en aquest dos espais de treball, es definirà 
quines competències caldrà retribuir de forma diferent 
segons la complexitat d’aquesta, o l’àmbit en què es 
desenvolupi (rural, dispersió geogràfica, taxa d’envelli
ment, nocturnitat entre d’altres). Tots aquests aspectes 
també cal treballar-los amb els proveïdors del sistema 
sanitari per tal de consensuar aquests aspectes. 

És important saber que, per què hi hagi un reconeixe
ment retributiu que acompanyi l’assumpció de les noves 
responsabilitats, de les que hem donat alguns exemples 
anteriorment, primer és imprescindible fer una revisió 
profunda i consensuada per part del col·lectiu d’inferme
ria per tal de definir de manera acurada aquestes noves 
funcions a assumir, definint-les a la cartera de serveis, 
així com treballar alhora amb els proveïdors de serveis. 

Tota política sanitària anirà acompanyada d’una ava
luació i lligada a la Direcció per Objectius de Salut 
(DPOS), que actualment ja s’estan aplicant en dife
rents centres d’atenció primària. Segons la consecució 
dels objectius per part dels professionals, tindrà la re
percussió econòmica establerta. 

Barcelona, 5 de març de 2007 

Marina Geli i Fàbrega 
Consellera de Salut 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les denúncies, els infor
mes de la inspecció de treball i els lau
des arbitrals relatius a l’empresa Ges
tió i Prestació de Serveis de Salut 
Tram. 314-01531/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01531/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les denúncies, els informes de la inspecció de treball i 
els laudes arbitrals relatius a l’empresa Gestió i Presta-
ció de Serveis de Salut 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Sancho i Serena, Francesc 
1.25.15. 
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D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla- Els processos judicials en què s’ha vist implicada l’em
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi- presa pública de Gestió i Prestació de Serveis de Salut 
nent les següents consideracions: (GiPSS) de Tarragona durant els anys 2004 a 2006 i el 

resultat de les sentències consten en el quadre següent: 

Data Procés judicial 

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 recla
mació d’Incapacitat Temporal, amb resultat desestimatori a la reclamació del treballador. 

22.12.2005 Procediment de reclamació de quantia interposada contra GIPSS per part del Sr. Ramon Sanmiquel. 
Resultat estimatori. 

18.08.2006 Procediment de demanda de dos treballadors de GIPSS per modificació substancial de les con
dicions 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 interposada per la Sra. Sandra Alsina Palau contra sanció 
imposada per Gestió i Prestació de Serveis de Salut amb resultat estimatori i revocació de la sanció im
posada a la part actora. 

03.04.2006 Procediment d’impugnació de sanció. En conciliació prèvia es reconeix la pretensió. 

A la següent taula es concreten les actuacions que ha 
realitzat la inspecció de treball i el seu resultat: 

Acte d’inspecció Data Resultat 

Visita 15.03.2004 – 

Comprovació 22.09.2004 – 

Visita i comprovació 13.12.2004 
i 21.12.2004 – 

Comprovació 25.01.2005 Acta d’infracció: «Es determina que l’empresa GIPSS ha comès una 
infracció laboral amb conformitat amb el que s’estableix en l’article 64.1.2 
i art. 8.3 del RD 1/95, de 24 de març, pel que s’aprova el text refós de la 
Llei d’Estatuts dels Treballadors.» 

Comprovació 16.05.2006 – 

Visita 17.05.2006 – 

Comprovació 13.10.2006 Acta d’infracció: «Es determina que l’empresa GIPSS ha comès una 
infracció laboral, de conformitat amb el que s’estableix en l’art. 5 del text 
refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, infracció determinada per 
una conducta empresarial consistent en una transgressió dels drets 
d’informació, audiència i consulta dels representants dels treballadors.» 

1.25.15. 
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En relació al paper que ha desenvolupat el director dels 
serveis territorial del Departament de Salut a Tarrago
na respecte les contractacions del personal de GiPSS, 
cal fer esment que el director és membres dels òrgans 
de direcció. Quant a l’existència d’algun laude arbitral, 
es va dictar un laude el 24 d’octubre de 2003 pel tribu
nal laboral de Catalunya (ref. PAT 23/2003) com a via 
de solució en el conflicte existent entre GiPSS i el co
mitè d’empresa sobre la interpretació dels articles 14 i 
17 i disposicions transitòries 1a i 2a del tercer conveni 
col·lectiu de GiPSS en matèria de promoció interna. 

Barcelona, 5 de març de 2007 

Marina Geli i Fàbrega 
Consellera de Salut 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el Projecte de reial decret 
pel qual es regula el sistema de forma-
ció professional per a l’ocupació 
Tram. 314-01532/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01532/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Projecte de reial decret pel qual es regula el sistema 
de formació professional per a l’ocupació 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Fernández Teixidó, Antoni 

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 informar que aquesta pregunta ja va 
ser formulada per l’Honorable diputat amb el número 
de tramitació 314-000523/08, registrada al Parlament el 
22 de desembre de 2006 i la corresponent resposta del 
Govern ja va ser publicada en el Butlletí del Parlament 
del 13 de febrer de 2007 (BOPC, 32, pàg. 59). 

Per tant, li reitero que el Govern de la Generalitat ha 
participat, des de principis de l’any 2004 fins a l’actu
alitat, en l’impuls del procés de definició del nou mo
del de formació per a l’ocupació, que s’ha de plasmar 
en el Reial Decret pel qual es regula el sistema de for
mació professional per a l’ocupació. 

Al llarg d’aquest procés s’han fet arribar a l’Adminis
tració General de l’Estat declaracions conjuntes del Go
vern i dels Agents Socials que integren el Consorci per 
a la Formació Contínua de Catalunya. 

Barcelona, 2 de març de 2007 

Mar Serna i Calvo 
Consellera de Treball 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el Registre de modalitats de 
servei de prevenció de riscos laborals 
Tram. 314-01536/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01536/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Registre de modalitats de servei de prevenció de ris
cos 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: 

L’article 28 del Reial decret 39/1997, de 17 de gener, 
pel qual s’aprova el reglament dels serveis de prevenció, 
estableix l’obligació de crear un registre en els òrgans 
competents de les comunitats autònomes que hagin re
but els traspassos corresponents de serveis, en el qual 
s’han d’inscriure les entitats especialitzades que hagin 
estat autoritzades com a serveis de prevenció, com tam
bé les persones o entitats especialitzades a les quals 
s’hagi concedit autorització per fer auditories o avalu
acions dels sistemes de prevenció de conformitat amb 
el que estableix la disposició. 

El 16 de febrer de 2005, el Govern, els sindicats i les 
organitzacions empresarials van signar l’Acord estratè
gic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocu-
pació i la competitivitat de l’economia catalana. Un 
dels compromisos prioritaris de l’Acord és l’elaboració 
d’un Pla de Govern per a la Prevenció de Riscos Labo
rals per al període 2005-2008. 

En aquest àmbit, s’ha desenvolupat el registre de ser-
veis de prevenció aliens. Quant al registre de serveis de 
prevenció mancomunats i dels propis, es farà tal i com 
està previst al Pla de Govern i abans que finalitzi el 
mateix. 

Barcelona, 2 de març de 2007 

Mar Serna i Calvo 
Consellera de Treball 

1.25.15. 
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Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre la taxa d’atur de llarga durada 
Tram. 314-01537/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01537/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la taxa d’atur de llarga durada 

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: 

La taxa d’atur registrat es va deixar de calcular a l’an
terior legislatura, degut a que era el resultat de combi
nar dues fonts de dades no homogènies. Tanmateix, el 
Servicio Público de Empleo del Ministeri de Treball i 
Afers Socials tampoc facilita aquesta taxa des de l’any 
2004 i per les mateixes raons. 

Pot consultar en l’Observatori del Treball, accessible 
des del web del Departament de Treball, la taxa d’atur 
de llarga durada que es pot obtenir de les dades publi
cades per el Institut d’Estadística de Catalunya. Segons 
l’Enquesta de població activa del 4t trimestre de 2006 
la taxa d’atur de llarga durada va ser de l’1,4% a Cata
lunya; aquesta taxa és inferior a la d’Espanya (2,1%) i 
a la de la UE25 (3,7%, el 2n tr. 2006 de l’EFT). D’al
tra banda, el 21,6% dels aturats fa més d’un any que 
busquen feina. 

Barcelona, 2 de març 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: 

Segons les dades de què es disposa, l’any 2004 van morir 
en la jornada de treball persones ocupades en els sectors 
de l’agricultura, la indústria, la construcció i els serveis, 
provinents dels següents països: Colòmbia, França, Ale
manya, Ghana, Itàlia, Marroc, Portugal, Romania, Iugos
làvia. 

L’any 2005 van morir en la jornada de treball persones 
ocupades en els sectors de l’agricultura, la indústria, la 
construcció i els serveis, provinents dels següents països: 
Argentina, Xina, Colòmbia, Equador, Jordània, Marroc, 
Pakistan, Polònia, Romania, Senegal, Ucraïna i altres 
països d’Europa no consignats. 

L’any 2006 van morir en la jornada de treball persones 
ocupades en els sectors de l’agricultura, la indústria, la 
construcció i els serveis, provinents dels següents països: 
Bolívia, Bulgària, Xina, Colòmbia, Equador, França, 
Alemanya, Ghana, Guinea Equatorial, Marroc, Perú, 
Polònia, Romania, i altres països d’Àsia no consignats. 

Barcelona, 2 de març de 2007 

Mar Serna i Calvo 
Consellera de Treball 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els recursos invertits per 
la Fundació Tripartita per a la Forma-
ció en l’Ocupació des de l’any 2004 
Tram. 314-01539/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01539/08 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la nacionalitat de les per
sones mortes en accident de treball 
els anys 2004, 2005 i 2006 
Tram. 314-01538/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01538/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la nacionalitat de les persones mortes en accident de 
treball els anys 2004, 2005 i 2006 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Borràs i Solé, Meritxell 
1.25.15. 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els recursos invertits per la Fundació Tripartita per a la 
Formació en l’Ocupació des de l’any 2004 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Borràs i Solé, Meritxell 

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

La Fundació Tripartita per a la Formació en l’Ocupació 
és l’organisme estatal que s’encarrega de gestionar els 
fons de formació contínua de l’àmbit estatal, per la qual 
cosa, des de la Generalitat de Catalunya no podem fa
cilitar la informació sol·licitada relativa als recursos que 
ha destinat aquesta Fundació des de l’any 2004. 

Barcelona, 2 de març de 2007 

Mar Serna i Calvo 
Consellera de Treball 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les actuacions davant el 
Ministeri de Treball i Afers Socials per 
a establir un registre d’empreses que 
incompleixen la normativa sobre segu
retat i salut en el treball 
Tram. 314-01540/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01540/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions davant el Ministeri de Treball i Afers Socials 
per a establir un registre d’empreses que incompleixen 
la normativa sobre seguretat i salut en el treball 

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: 

El conseller de Treball s’ha posat en contacte en diverses 
ocasions, amb el Ministre de Trabajo y Asuntos Socia
les, mitjançant carta, en relació a aquesta matèria. 

Finalment, el mes de novembre, el Ministeri de Treball va 
emetre un esborrany del projecte de Reial decret sobre 
publicitat de les sancions per infraccions molt greus en 
matèria de prevenció de riscos laborals. Als efectes, les 
diverses Comunitats Autònomes van fer les observa
cions pertinents. 

Finalment, i després de multituds de comunicacions 
entre l’Estat i el Departament de Treball, al mes de ge
ner, el Ministeri de Treball va emetre el projecte defi
nitiu perquè el Departament emetés l’informe correspo
nent sobre la norma proposada i que fou enviat a finals 
del mes de gener. 

Barcelona, 2 de març de 2007 

Mar Serna i Calvo 
Consellera de Treball 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre el percentatge d’increment 
que aplicarà per al 2007 als conceptes 
retributius del personal de l’àmbit d’apli
cació de la Mesa General de Negociació 
de l’Administració de la Generalitat 
Tram. 314-01541/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01541/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el percentatge d’increment que aplicarà per al 2007 als 
conceptes retributius del personal de l’àmbit d’aplica
ció de la Mesa General de Negociació de l’Administració 
de la Generalitat 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pifarré i Matas, Pilar 

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamentà
ria 314-01541/08 sobre el percentatge d’increment que 
aplicarà per al 2007 als conceptes retributius del personal 
de l’àmbit d’aplicació de la Mesa General de Nego
ciació de l’Administració de la Generalitat. 

S’aplicarà allò acordat al sí de la Mesa General en data 
22 de gener, que es transcriu com segueix: 

«3,55% d’increment retributiu general, que es desglossa 
com segueix: 

– 2% per aplicació de l’increment previst a la Llei de Pres
supostos de l’Estat, sobre tots els conceptes retributius. 

– 1% per aplicació de l’increment previst en l’article 21 
LPE, sobre el complement específic en les pagues ex
traordinàries. 

– 0,35% d’increment a les pagues extraordinàries, sobre 
el complement de destinació. 

– 0,20% sobre el complement específic, del fons addi
cional d’aplicació general, previst a l’article 5.2.b del 
III Acord.» 

Atesa de la situació de pressupost prorrogat només s’a
bonarà a compte el 2% d’increment previst a la llei de 
pressupostos sobre tots els conceptes retributius, un cop 
clarificada la fórmula d’aplicació de l’1% destinat a 
incrementar el complement específic de les pagues ex-
tres (acord de la Mesa General de 15 de febrer). 

Barcelona, 2 de març de 2007 

Joan Puigcercós i Boixassa 
Conseller de Governació i Administracions Públiques 

1.25.15. 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el percentatge d’incre
ment que aplicarà per al 2007 al com
plement específic en les pagues extres 
del personal de l’àmbit d’aplicació de 
la Mesa General de Negociació de l’Ad
ministració de la Generalitat 
Tram. 314-01542/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01542/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el percentatge d’increment que aplicarà per al 2007 al 
complement específic en les pagues extres del personal 
de l’àmbit d’aplicació de la Mesa General de Negocia-
ció de l’Administració de la Generalitat 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pifarré i Matas, Pilar 

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen
tària 314-01542/08 sobre el percentatge d’increment 
que aplicarà per al 2007 al complement específic en les 
pagues extres del personal de l’àmbit d’aplicació de 
la Mesa General de Negociació de l’Administració de la 
Generalitat 

S’aplicarà l’acord adoptat per la Mesa General de Ne
gociació de l’Administració de la Generalitat de Catalu
nya, en la seva reunió de data 15 de febrer de 2007, de 
distribució de l ‘increment retributiu anual (2007-2009) 
per tal d’incorporar a les pagues extraordinàries el com
plement específic o concepte adequat, que es transcriu 
com segueix: 

«1. Tots els conceptes fixos periòdics es veuran incremen
tats en el 2% d’increment general o el que prevegi la 
llei de pressupostos de la Generalitat per a cada exerci
ci, llevat del complement específic mensual que s’in
crementarà a més en el percentatge del 02% i del 0,3% 
de fons de modernització i racionalització de Adminis
tració, previstos a l’apartat 5.2 b) del III Acord general 
per als anys 2007 i 2008, respectivament. 

2. Als anys 2007, 2008 i 2009 s’incorporarà el comple
ment específic a les pagues extraordinàries de juny i 
desembre per tal que a la paga extraordinària de desembre 
de 2009 es percebi l’import d’una mensualitat de comple
ment específic, en els termes que estableixi la legislació 
pressupostària, d’acord amb el següent calendari: 

a. L’any 2007 es destinarà el 50% d’una mensualitat del 
complement específic a repartir entre les pagues de juny 
i desembre. 

b. L’any 2008 es destinarà el 100% d’una mensualitat 
del complement específic a repartir entre les pagues de 
juny i desembre. 

1.25.15. 

3. A fi de garantir aquest compromís, les parts acorden 
destinar a les pagues extraordinàries, tant l’1% de la 
massa salarial o el que determini la llei de pressupos
tos per a cada exercici, corn la part que resti del 0,2% 
I del 0,3% o del percentatge que correspongui per a 
l’any 2008 de fons de modernització i racionalització 
de l’Administració, previstos a l’apartat 5.2 b) del Ill 
Acord general per als anys 2007 i 2008, respectivament. 

4. Així mateix, els altres increments retributius que s’ha
gin d’imputar al complement específic en virtut dels 
pactes sectorials vigents a partir de l’1 de gener de 2007 
s’hauran de destinar a incrementar el complement espe
cífic mensual i la part que correspongui de complement 
específic de pagues extraordinàries, per tat d’acomplir 
amb la finalitat recollida a l’apartat 2 d’aquest Acord.» 

Barcelona, 2 de març de 2007 

Joan Puigcercós i Boixassa 
Conseller de Governació i Administracions Públiques 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’aplicació de la clàusula 
5.2.b del III Acord general sobre condi
cions de treball del personal de l’àmbit 
d’aplicació de la Mesa General de Ne
gociació de l’Administració de la Ge
neralitat per a compensar l’increment 
de l’IPC de l’Estat 
Tram. 314-01543/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01543/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aplicació de la clàusula 5.2.b del III Acord general 
sobre condicions de treball del personal de l’àmbit 
d’aplicació de la Mesa General de Negociació de l’Ad
ministració de la Generalitat per a compensar l’incre
ment de l’IPC de l’Estat 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pifarré i Matas, Pilar 

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamentà
ria 314-01543/08 sobre l’aplicació de la clàusula 5.2.b 
del III Acord general sobre condicions de treball del 
personal de l’àmbit d’aplicació de la Mesa General de 
Negociació de l’Administració de la Generalitat per a 
compensar l’increment de l’IPC de l’Estat 

L’aplicació de l’art. 5.2.b) del III acord per l’exercici 
2007 es farà de 

conformitat amb allò acordat al sí de la Mesa General 
en data 22 de gener, que en la part que afecta a l’incre
ment de la massa salarial és del següent tenor literal: 

«3’55% d’increment retributiu general, que es desglossa 
com segueix: 
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– 2% per aplicació de l’increment previst a la Llei de 
Pressupostos de l’Estat, sobre tots els conceptes retri
butius. 

– 1% per aplicació de l’increment previst en l’article 21 
LPE, sobre el complement específic en les pagues ex
traordinàries. 

– 0,35% d’increment a les pagues extraordinàries, sobre 
el complement de destinació. 

– 0,20% sobre el complement específic, del fons addi
cional d’aplicació general, previst a l’article 5.2.b del III 
Acord.» 

Atesa de la situació de pressupost prorrogat només s’a
bonarà a compte el 2% d’increment previst a la llei de 
pressupostos sobre tots els conceptes retributius, un cop 
clarificada la fórmula d’aplicació de l’1% destinat a 
incrementar el complement específic de les pagues ex-
tres (acord de la Mesa General de 15 de febrer). 

Barcelona, 2 de març de 2007 

Joan Puigcercós i Boixassa 
Conseller de Governació i Administracions Públiques 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre la previsió d’execució del Mu
seu de la Farga, d’Alins (Pallars Sobirà) 
Tram. 314-01544/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01544/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió d’execució del Museu de la Farga, d’Alins 
(Pallars Sobirà) 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Miranda i Torres, Anna 

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen
tària 314-01544/08 conjuntament amb la 314-01545/ 
08, 314-01546/08, 314-01547/08, 314-01548/08, 314
01549/08, 314-01550/08 i 314-01551/08. 

La memòria que acompanyava el Decret 194/2003, d’1 
d’agost, de creació del Parc Natural de l’Alt Pirineu, va 
recollir tot un seguit de propostes d’equipaments, clas
sificades en diferents nivells, resultants del procés de 
participació pública i de consulta tècnica conduent a la 
declaració del Parc. Aquell llistat, de caràcter merament 
orientatiu, s’ha de matisar mitjançant l’elaboració del 
Pla d’Equipaments del Parc Natural de l’Alt Pirineu, 
document que ha de contenir la planificació dels equi
paments necessaris per a la correcta gestió del Parc, 
aplicant criteris de racionalitat i eficiència en el seu de
senvolupament. En tant s’aprova el pla, el Parc Natural 
treballa amb l’objectiu de consolidar un equipament 

clau a cada un dels sis sectors de gestió del Parc, per la 
qual cosa les màximes prioritats en matèria d’equipa
ments correspondrien als següents: Isil (valls d’Àneu), 
Ginestarre (vall de Cardós), Alins (vall Ferrera), Lla
vorsí (Mig Pallars), Soriguera (sector Orri-Siarb), i Os 
de Civís (Alt Urgell). En el moment actual el Parc no 
disposa de capacitat per gestionar més equipaments que 
els inclosos en el llistat anterior. 

Amb referència a la previsió d’execució del Museu de 
la Farga del municipi d’Alins l’any 2005 es van inici
ar els tràmits per a l’adquisició d’un edifici al nucli urbà 
d’Alins per part del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge, que ha d’allotjar aquest equipament i pas 
previ imprescindible per a la seva execució. Aquesta 
adquisició està tenint dificultats per materialitzar-se 
(degut a problemes amb els propietaris de l’immoble 
per qüestions de dret civil) i fins a la data no s’han tro
bat solucions alternatives (altres edificis disponibles o 
terrenys adequats), motius pels quals s’està acumulant 
un cert endarreriment. Malgrat això, s’està estudiant 
una possible resolució amb l’Ajuntament d’Alins. 

En quant al centre d’interpretació de l’excursionisme 
d’Àreu, l’any 2006 es van iniciar els tràmits per a l’ad
quisició de l’edifici de la Rectoria d’Àreu per part del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge, que ha 
d’allotjar aquest equipament i pas previ imprescindible 
per a la seva execució. Es preveu que aquesta tramita-
ció es completi durant l’any 2007, de tal manera que 
l’execució de l’obra podria estar finalitzada l’any 2009. 

Sobre l’execució del centre d’interpretació de les acti
vitats de la neu a Sant Joan de l’Erm, actualment no es 
disposa d’una previsió concreta. L’Ajuntament de 
Montferrer i Castellbò i l’EMD de Castellbò han prio
ritzat l’execució d’un centre d’informació del Parc Na
tural al nucli urbà de Castellbò, del qual s’ha executat 
una primera fase d’obra l’any 2006 mitjançant un ajut 
del Parc. Tot i això, per l’hivern 2007-2008 es preveu 
l’execució d’un programa d’educació ambiental hiver
nal a l’estació d’esquí de fons de Sant Joan de l’Erm, 
adreçat fonamentalment al públic escolar, els contin
guts del qual guarden una relació important amb els 
d’un futur centre d’interpretació de les activitats de la neu. 

Pel que fa el centre del món forestal d’Arestui, tenint en 
compte l’alt nombre d’altres equipaments a executar en 
altres municipis del Parc, no es disposa d’una previsió 
concreta sobre els terminis per a la seva execució. Ac
tualment la inversió principal del Parc Natural de l’Alt 
Pirineu al municipi de Llavorsí és l’execució de la nova 
seu administrativa del Parc al Paller d’Antonet, amb 
una inversió total de 680.000 euros, la finalització de la 
qual està prevista per la primavera de 2007. 

Amb relació museu monogràfic del jaciment de San
ta Creu de Llagunes del municipi de Soriguera l’any 
2006 el Parc Natural de l’Alt Pirineu va encarregar 
un dictamen arqueològic a la Universitat Autònoma 
de Barcelona (actuació 2006-PNATAPI-207, 3.000 
euros), per tal de determinar l’estat de coneixement 
actual d’aquest jaciment, el seu estat de conservació 
i les directrius per a futures intervencions, tant en 
l’àmbit de la recerca com de la museologia. D’aquest 

1.25.15. 
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dictamen es desprèn que és necessari efectuar altres 
treballs de condicionament del jaciment abans de la 
seva utilització turística. El dictamen també efectua 
una proposta de marc competencial per realitzar qual
sevol actuació en aquest jaciment, atès que es troba 
inclòs en l’Inventari del patrimoni arqueològic de 
Catalunya, tutelat pel Departament de Cultura i Mit
jans de Comunicació. D’altra banda, per al munici
pi de Soriguera el Parc Natural de l’Alt Pirineu plan-
teja un altre equipament del Parc relacionat amb la 
interpretació de la vall de Siarb i el massís de l’Or
ri. Aquests fets fan que encara estigui pendent una 
previsió concreta per a l’execució del museu mono
gràfic del jaciment de Santa Creu de Llagunes. 

La realització del centre d’interpretació de la biodiver
sitat d’Isil està pendent de la cessió de domini de l’edi
fici on està previst ubicar-lo (Casa Sastrés d’Isil) per 
part de l’Ajuntament d’Alt Àneu i l’EMD d’Isil i Alós. 
El Parc Natural ha realitzat un avantprojecte per a la 
rehabilitació de l’edifici, considerant el seu estat actu
al. Una vegada efectuat el tràmit de cessió esmentat, es 
preveu un termini d’execució de dos anys per poder 
tenir operatiu aquest equipament. 

Amb relació al centre d’interpretació de l’arqueologia 
militar de Ribera de Cardós, actualment encara no es 
disposa d’una previsió concreta sobre els terminis per 
a la seva execució. 

Del centre d’interpretació de les terres de frontera d’Os 
de Civís, l’any 2005 el Parc Natural de l’Alt Pirineu va 
encarregar la realització del Projecte Bàsic i Executiu 
de l’obra de rehabilitació de l’edifici de l’estudi d’Os de 
Civís (actuació 2005-PNATAPI-166, amb un import de 
12.000 euros), que ha d’allotjar el centre d’interpreta
ció de les terres de frontera. Posteriorment, l’any 2006 
es va atorgar un ajut per un import de 26.886,44 euros 
a l’EMD d’Os de Civís destinat a l’adequació de l’edi
fici, per a l’execució del qual l’entitat beneficiària va 
sol·licitar una pròrroga fins l’agost de 2007. Tot i això, 
es preveu completar l’obra d’adequació de l’edifici 
durant el mes de juny de 2007. Paral·lelament, en el 
programa d’actuació 2007 del Parc Natural (en tràmit 
d’aprovació) es contempla la creació d’una exposició 
sobre la frontera que estigui acabada el mes de juliol de 
2007, i la contractació d’una persona mitjançant pla 
d’ocupació, per 6 mesos (data inici: juliol), per atendre 
l’obertura del centre. D’altra banda, un altre ajut de 
2006 a l’Ajuntament de les Valls de Valira, per un im
port de 17.499,21 euros, permetrà la realització d’un 
itinerari perimetral a l’entorn del nucli urbà d’Os de 
Civís, que completarà la visita al centre d’interpretació. 
Per tot l’exposat, es preveu obrir el centre d’interpreta
ció de les terres de frontera, en una primera fase, l’es
tiu de 2007. 

Barcelona, 27 de febrer de 2007 

Francesc Baltasar i Albesa 
Conseller de Medi Ambient i Habitatge 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre la previsió d’execució del Cen
tre d’Interpretació de l’Excursionisme,
d’Àreu, a Alins (Pallars Sobirà) 
Tram. 314-01545/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-01544/08. 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre la previsió d’execució del Cen
tre d’Interpretació de les Activitats de la 
Neu, de Sant Joan de l’Erm, a Montferrer 
i Castellbò (Alt Urgell) 
Tram. 314-01546/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-01544/08. 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre la previsió d’execució del Cen
tre d’Interpretació del Món Forestal, 
d’Arestui, a Llavorsí (Pallars Sobirà) 
Tram. 314-01547/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-01544/08. 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre la previsió d’execució del Mu
seu Monogràfic del Jaciment de Santa 
Creu de Llagunes, a Soriguera (Pallars 
Sobirà) 
Tram. 314-01548/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-01544/08. 

1.25.15. 
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Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre la previsió d’execució del Cen
tre d’Interpretació de la Biodiversitat,
d’Isil, a Alt Àneu (Pallars Sobirà) 
Tram. 314-01549/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-01544/08. 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre la previsió d’execució de la 
depuradora de Pònt d’Arròs, a Vielha e 
Mijaran (Val d’Aran) 
Tram. 314-01553/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-01283/08. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió d’execució del 
Centre d’Interpretació de l’Arqueologia 
Militar, de Ribera de Cardós, a la Vall 
de Cardós (Pallars Sobirà) 
Tram. 314-01550/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-01544/08. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la depuradora d’Arres 
(Val d’Aran) 
Tram. 314-01554/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-01283/08. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió d’execució del 
Centre d’Interpretació de les Terres de 
Frontera, d’Os de Civís, a les Valls de 
Valira (Alt Urgell) 
Tram. 314-01551/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-01544/08. 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre la depuradora d’Es Bordes 
(Val d’Aran) 
Tram. 314-01555/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-01283/08. 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre la previsió d’execució de la 
depuradora d’Aubèrt, a Vielha e Mijaran 
(Val d’Aran) 
Tram. 314-01552/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-01283/08. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la depuradora de Berrós, a
la Guingueta d’Àneu (Pallars Sobirà) 
Tram. 314-01556/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-01283/08. 

1.25.15. 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la depuradora de Begòs, a 
Es Bòrdes (Val d’Aran) 
Tram. 314-01557/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-01283/08. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la depuradora d’Arró, a Es 
Bòrdes (Val d’Aran) 
Tram. 314-01558/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-01283/08. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la depuradora de Bausen 
(Val d’Aran) 
Tram. 314-01559/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-01283/08. 

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: 

Es va iniciar un procés de formació abans d’assumir les 
responsabilitats, competències i funcions pròpies pel 
seu desenvolupament professional. 

A més, els pacients de cirurgia pediàtrica han estat ate-
sos en tot moment pel personal d’infermeria expert dins 
de les seves competències i funcions en l’àrea del nen, 
així mateix com altres professionals d’infermeria que 
ha estat formats en els diferents processos assistencials 
inclosa la pediatria. Per tant reafirmem la necessitat 
d’aquesta especialització en pediatria que es contempla 
dins de la especialitat del Ministeri. 

Actualment el procés de les especialitats en infermeria 
als hospitals públics de l’Institut Català de la Salut no 
està desenvolupada en totes les seves especialitats fins 
que no siguin autoritzades pel Ministeri de Sanitat i 
Consum segons es contempla en al Disposició transitò
ria Segona del RD 450/2005, de 22 d’abril, sobre espe
cialitats d’infermeria: Accés excepcional al títol d’espe
cialista. 

El Govern tendeix a potenciar la transversalitat sempre 
respectant les competències de cada especialitat. 

Barcelona, 5 de març de 2007 

Marina Geli i Fàbrega 
Consellera de Salut 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre les obres del CAP Sant Pere i 
Sant Pau, a Tarragona 
Tram. 314-01562/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre la transversalització del perso
nal de l’Hospital de la Vall d’Hebron, de 
Barcelona 
Tram. 314-01560/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01560/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la transversalització del personal de l’Hospital de la 
Vall d’Hebron, de Barcelona 

1.25.15. 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01562/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les obres del CAP Sant Pere i Sant Pau, a Tarragona 

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 que la pregunta amb NT 314-01562/08 es respon 
conjuntament amb la pregunta 314-01638/08. 

En relació a la situació actual de les obres del CAP de 
Sant Pere i Sant Pau, a Tarragona, us informem del se
güent: 

L’any 1991 es va posar en marxa l’ABS Sant Pere i 
Sant Pau per atendre una població de 9.154 habitants. 
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Donat el constant creixement poblacional i les mancan
ces d’espais del centre, l’any 2002, la Regió Sanitària 
Camp de Tarragona va realitzar la modificació de Pla 
Funcional amb l’objectiu de incrementar el nombre de 
professionals tenint en compte també, la descentralitza
ció del PAD amb activitats com l’escola de mares, o 
activitats de caire comunitari. 

El mateix any 2002, l’SCS va encarregar a l’empresa 
Gisa la redacció del Projecte d’ampliació amb un cost 
de 48.225 euros. 

L’any 2004, per Acord del Govern de la Generalitat es 
va encarregar a Gisa l’execució de les obres d’amplia
ció per un import de 1.590.619,63 euros. Per tant a 
partir d’aquell moment s’iniciarien els tràmits per a la 
contractació i publicació del corresponent concurs. 

L’ampliació de 761 m2 suposarà remodelar les següents 
plantes: 

Planta baixa: 122 m2 

Planta primera: 74 m2 

Planta segona: 565 m2 

Total ampliació: 761 m2 

Durant el primer semestre del 2004 es comença a elabo
rar el Pla de Serveis sanitaris i sociosanitaris de la ciutat 
de Tarragona, el qual implica fer l’anàlisi de la situació, 
descriure els objectius i elaborar el Pla de xoc. En l’a
nàlisi de la situació i a l’hora de descriure un dels ob
jectius d’atenció primària, es fa una nova reunió per 
revisar el projecte del CAP Sant Pere i Sant Pau junta
ment amb els responsables de la gerència d’àmbit d’A
tenció Primària. 

El mes de gener de 2005 la Regió Sanitària Camp de 
Tarragona proposa modificar el projecte, respectant al 
màxim la distribució dels espais existents, i les modifi
cacions s’introduiran en el curs de l’obra, sense que 
sigui necessari aturar-la ni redactar un nou projecte. 

Davant l’augment de les obres sobre el CAP preexis
tent, la constructora i els responsables de seguretat, tant 
dels treballadors del centre com de la part de la direc
ció de les obres, arriben a la conclusió que cal buidar 
primer la planta primera i finalment la totalitat del Cen
tre per tal de poder treballar sense afectació ni als usu
aris ni als treballadors, tant pel que fa a la seguretat i 
condicions de treball. 

L’1 de març de 2006, es decideix muntar uns mòduls 
prefabricats provisionals en un solar proper per tal de 
buidar el Centre. Cal demanar el permís d’ocupació a 
l’ajuntament, i ubicar tota l’activitat (12 consultes, 
odontologia, sales d’espera, serveis higiènics, vestidors 
i magatzem/arxiu en 19 mòduls prefabricats, més 5 de 
ja existents destinats a administració. El 28 de Juny de 
2006, es fa l’acta d’ocupació dels mòduls prefabricats. 

Paral·lelament es passa inspecció de l’ICICT per tal de 
veure si les instal·lacions preexistents podran passar una 
certificació i per tant aprofitar les instal·lacions elèctri
ques i d’altres tipus preexistents o bé caldrà fer noves 
la totalitat de les instal·lacions. Les conclusions de la 
inspecció aconsellen adoptar aquesta darrera opció. 

En data novembre del 2006, la direcció tècnica rep 
l’encàrrec de redactar un projecte modificat del projec
te inicial. Aquest projecte s’està redactant, i ha d’in
cloure: 

– El canvi distributiu demanat per Servei Català de la 
Salut; 

– El canvi dels conductes d’aire de fibra a xapa aïllada; 

– La interconnexió de les màquines d’aire i el sistema 
de calefacció; 

– Nova instal·lació elèctrica a tot el Centre; 

– L’Ampliació de l’escomesa elèctrica; 

– Adaptació a minusvàlids de la cabina d’ascensor; 

– Adaptar les consultes preexistents al acabats interiors 
del criteris del CatSalut (enrajolats o vescom); 

– Pintat complet de les façanes preexistents; 

– Pintat interior de tot el Centre preexistent; 

– Canvi de tot el sistema informàtic i de telefonia; 

– Canvi de tot el sistema de recollida d’aigües pluvials 
i residuals; 

– Canvi de tot el sistema d’aire condicionat; 

– Adaptació de baranes, etc. 

Tots aquest canvis representen un increment pressuposta
ri que suposa la tramitació d’un Projecte Complemen
tari. El pressupost actualitzat és 1.919.527 euros (el qual 
suposa un increment respecte a l’aprovat inicialment de 
328.907,37 euros). 

El dia 31/01/07 es va mantenir una reunió amb l’Asso
ciació de veïns de Sant Pere i Sant Pau. L’1 de febrer el 
Gerent de la Regió Sanitària Camp de Tarragona, va 
realitzar visita d’obra a la que assisteixen responsables 
de Gisa, TEYCO (empresa constructora), CatSalut i 
ICS i es fixa el 30 d’abril de 2007, com a data defini
tiva d’acabament de l’obra i recepció provisional. Du
rant el mes de maig es portarà a terme l’equipament 
total del centre, el qual entrarà en funcionament al juny 
2007. 

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, 5 de març 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 retirada d’una pancarta 
al·lusiva al conseller d’Interior, Relaci
ons Institucionals i Participació abans 
de desallotjar una casa ocupada al dis
tricte de Gràcia, de Barcelona 
Tram. 314-01563/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01563/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
retirada d’una pancarta al·lusiva al conseller d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació abans de desallot
jar una casa ocupada al districte de Gràcia, de Barcelona 

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya 

Proponents: Sirera i Bellés, Daniel 

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen
tària 314-01563/08. 

En cap moment els funcionaris policials que van parti
cipar en el desallotjament de la casa ubicada al carrer 
Constitució numero 88 de Barcelona, en data 30 de 
gener, van rebre ordres específiques de retirar cap tipus 
de pancarta. 

Les unitats de l’Àrea de Brigada Mòbil van haver de 
retirar diferents paranys que s’havien col·locat a la casa. 
Entre aquests paranys, havien col·locats filferros creuats 
per l’interior de la casa i el terrat, els quals van poder 
ser tallats. 

La pancarta a què es fa referència es va retirar durant el 
desallotjament, no abans del mateix, i en cap cas per 
haver rebut una ordre. 

Barcelona, 5 de març de 2007 

Joan Saura i Laporta 
Conseller d’Interior, Relacions Institucionals 
i Participació 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el pla «Renova’t» de reno-
vació d’electrodomèstics 
Tram. 314-01564/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01564/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el pla «Renova’t» de renovació d’electrodomèstics 

1.25.15. 

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya 

Proponents: Rodríguez i Serra, Santi 

D’acord amb allò que estableix l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya i en nom del Consell 
Executiu, em correspon emetre la següent informació, 
que també respon a la pregunta amb N.T. 314-01565/08: 

El Govern valora molt positivament el Pla Renove d’elec
trodomèstics i el Pla de renovació de calderes i escal
fadors domèstics, tant per l’acollida que han tingut, com 
per l’efecte de conscienciar la ciutadania sobre la im
portància d’escollir electrodomèstics energèticament 
eficients. 

Cal assenyalar que, tots dos plans s’inclouen entre les 
actuacions previstes per desenvolupar el Pla de l’ener
gia de Catalunya 2006-2015, amb l’objectiu de millorar 
l’eficiència energètica als habitatges catalans. Aquesta 
millora esdevé molt important, especialment davant la 
previsió de creixement del consum energètic en el sec
tor domèstic que anuncien les estadístiques i les previ
sions a curt i mitjà termini, estimat en un 4% anual. 

Finalment, cal indicar, que s’han atorgat 141.013 sub
vencions en el marc del Pla Renove d’electrodomèstics 
i 2.233 ajuts en relació al Pla de renovació de calderes 
i escalfadors domèstics. 

No obstant, per un major detall sobre l’objecte de la 
pregunta, em plau adjuntar un informe elaborat per la 
Direcció General d’Energia i Mines. 

Barcelona, 6 de març de 2007 

Antoni Castells 
Conseller d’Economia i Finances 

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

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el Pla de renovació de cal
deres i escalfadors del 2006 
Tram. 314-01565/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-01564/08. 
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Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre els motius pels quals el pro
jecte de construcció d’un centre d’alta 
resolució i un centre d’atenció primària 
a Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobre
gat) no preveu aparcaments soterrats 
Tram. 314-01567/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01567/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius pels quals el projecte de construcció d’un cen
tre d’alta resolució i un centre d’atenció primària a Sant 
Vicenç dels Horts (Baix Llobregat) no preveu aparca
ments soterrats 

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 que les preguntes 314-01567/08 i 314-01568/08 es 
responen conjuntament. 

El CAP de Sant Vicenç dels Horts, ara en construcció, com 
és habitual en el conjunt dels centres d’atenció primà
ria dependents del Departament de Salut no disposarà 
d’aparcament propi. 

Respecte aquesta qüestió cal tenir en compte: 

– Que les inversions del Departament de Salut van des
tinades a les infraestructures i serveis sanitaris. 

– Que les infraestructures destinades a l’accessibilitat al 
centre, ja sigui vialitat, àrees d’aparcament i transport 
públic són competència dels ajuntaments, els quals en 
proposar l’emplaçament del nou centre han de garan
tir l’accessibilitat al centre sanitari en funció de la de
manda previsible i preexistències en el seu àmbit mu
nicipal. 

Barcelona, 5 de març de 2007 

Marina Geli i Fàbrega 
Consellera de Salut 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre els motius pels quals no s’ha 
modificat el projecte de construcció 
d’un centre d’alta resolució i un centre 
d’atenció primària a Sant Vicenç dels 
Horts (Baix Llobregat) per a incloure-hi 
aparcaments soterrats 
Tram. 314-01568/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-01567/08. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la fibromiàlgia i la síndro
me de fatiga crònica 
Tram. 314-01569/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01569/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica 

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: 

L’any 2005 el Departament de Salut va iniciar un procés 
de reorganització de l’atenció a la fibromiàlgia i síndrome 
de fatiga crònica. El resultat d’aquest procés és el «Nou 
model d’atenció a la fibromiàlgia i síndrome de fatiga 
crònica», que té com a finalitat millorar els coneixe
ments d’aquestes malalties entre els professionals de la 
salut i la població i facilitar una eina per a l’avaluació 
diagnòstica i terapèutica, que defineix també rols i cir
cuits assistencials per tal de garantir una atenció inte
gral a les persones afectades en els dispositius impli
cats. El darrer semestre de l’any 2006 es va iniciar la 
implantació d’aquest model. Aquest any 2007 s’està 
completant el procés d’implantació en dotze territoris 
pilot i s’està realitzant el seguiment i l’avaluació per tal 
de introduir elements correctors que siguin necessaris 
abans de generalitzar-ne la implantació a tot el territori. 

Per tal de dissenyar el Nou model d’atenció a la fibro
miàlgia i síndrome de fatiga crònica, l’any 2006, és va 
formar un grup de treball coordinat des de la Direcció 
General de Planificació i Avaluació, constituït per re
presentants de totes les professions sanitàries implica
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des en l’atenció a aquests malalts i experts en avaluació, 
recerca, docència, formació i planificació: metges espe
cialistes dels serveis de reumatologia a nivell hospita
lari, medicina interna, psiquiatria, rehabilitació, repre
sentants de la Societat Catalana de Medicina Familiar 
i Comunitària, responsables de les unitats de fibromi
àlgia i síndrome de fatiga crònica, de l’Agència d’Ava
luació de Tecnologies i Recerca Mèdiques, de les Re
gions Sanitàries i de l’Institut d’Estudis de la Salut. 

Per tal de consensuar i avaluar aquest document, va ser 
enviat a les societats professionals i a les associacions 
de malalts (inscrites al Registre d’Entitats Jurídiques i 
Associacions del Departament de Justícia de la Genera
litat de Catalunya) implicades, les quals varen fer arri
bar les seves aportacions, suggeriments i esmenes que 
es van valorar i tenir en compte sota criteris basats amb 
l’evidencia científica. 

En l’annex 1 es fa referència a les entitats que varen ser 
convidades a participar, els criteris de participació varen 
ser la implicació i relació amb la fibromiàlgia i síndro
me de fatiga crònica. Atès que aquest document pretén 
ser una eina per millorar l’atenció de les persones que 
pateixen aquesta malaltia, s’ha elaborat amb la màxima 
participació de les entitats implicades i no ha existit cap 
criteri d’exclusió. 

El Nou model d’atenció a la fibromiàlgia i síndrome de 
fatiga crònica, proposa uns circuits assistencials bàsics 
d’interconsultes i derivacions (entre els Equips d’Aten
ció Primària, hospitals de referència unitats especialit
zades, Centres de Salut Mental i recursos comunitaris) 
amb la finalitat de millorar l’accessibilitat dels pacients, 
disminuir les demores. A nivell hospitalari, i per tal de 
garantir una atenció de qualitat i gestionar les inter
consultes de manera coordinada ràpida i eficaç, es pre
veu la figura gestora de casos, que farà el seguiment i 
coordinació de l’atenció dins l’hospital i facilitarà la 
connexió amb l’atenció primària. 

El metge o metgessa de família és el responsable de la 
gestió de tot el procés d’atenció a aquest problema de 
salut, i això vol dir des de l’avaluació diagnòstica pre
coç fins al tractament i seguiment en les diferents fases 
evolutives de la malaltia. 

Segons les necessitats de cada cas, aquest professional 
d’atenció primària pot sol·licitar als recursos d’atenció 
especialitzada (Centre de Salut Mental d’Adults, hos
pital de referència, bé per realitzar interconsultes (so
bre dubtes diagnòstics, diagnòstics diferencials i/o as
sessorament terapèutic) com per fer les derivacions dels 
pacients als hospitals de referència si s’escau. 

En el cas que l’hospital de referència detecti una mala 
resposta dels pacients al tractament i consideri neces
sària una supervisió i un assessorament específic, podrà 
sol·licitar una interconsulta a les unitats especialitzades 
per tal que revisin la pauta de tractament iniciada i en 
facin l’assessorament necessari. 

Les mesures previstes per dur a terme aquest nou model 
que facilitin un diagnòstic correcte i ràpid es basen en: 

– Augmentar la formació i sensibilització dels profes
sionals sanitaris d’atenció primària envers aquesta ma
laltia per la qual cosa s’ha dissenyat un pla de forma-
ció específic. 

1.25.15. 

– Crear de circuits assistencials propis per a aquestes 
patologies que facilitin l’atenció pluridisciplinària. 

– Augmentar la coordinació entre l’atenció primària i 
l’atenció especialitzada (Centres de salut mental, hos
pitals de referència i Unitats especialitzades). 

En el segon semestre del 2006 es va posar en marxa la 
prova pilot referent a la implantació d’aquest nou model 
a 12 territoris demostratius de Catalunya. Aquesta expe
riència compta amb un procés d’avaluació que, entre una 
altre informació, facilitarà les dades sobre els terminis de 
visita des de l’atenció primària als hospitals i des dels 
hospitals a les Unitats especialitzades. Aquesta informa-
ció semestral permetrà seguir i/o millorar el procés 
d’implantació per tal d’assolir els objectius previstos, tant 
pel que fa a la accessibilitat com l’atenció de qualitat. 

El Pla de formació en relació a la fibromiàlgia (FM) i 
síndrome de la fatiga crònica (SFC) s’ha dut a terme 
per l’Institut d’Estudis de la Salut (IES) i el disseny i 
contingut dels cursos s’elabora per part del Comitè 
Pedagògic de l’IES, amb la col·laboració del grup d’ex
perts implicats en el tema. 

L’objectiu dels cursos és augmentar els coneixements per 
a l’abordatge integral de l’atenció a la FM i SFC en l’àm
bit de l’atenció primària. Facilitar la interacció entre els 
diferents professionals per a l’abordatge integral de 
l’atenció a la FM i SFC en l’àmbit de l’atenció primària. 

Els continguts bàsics dels cursos efectuats durant el 2006 
són: FM i SFC, factors predisposants, factors desenca
denants, comorbiditat i factors de manteniment; abor
datge i consideracions al llarg del procés; maneig del 
pacient amb FM i SFC a la consulta d’infermeria en aten-
ció primària; activitats preventives; valoració i diagnòstic; 
accions d’infermeria; valoració dels factors causals re
currents; educació sanitària; maneig del pacient segons 
nivells d’expertesa; valoració social i facilitació de re
cursos adients i disponibles, serveis comunitaris, asso
ciacions, ajuts econòmics, altres. 

Durant tot l’any 2006 s’han dut a terme diferents ses
sions de formació a l’atenció primària sobre FM i SFC 
per a metges d’atenció primària i altres sessions per a 
professionals d’infermeria i treballadors socials. En total 
s’han realitzat 26 sessions amb la participació de 543 
assistents (249 metges, 264 infermers/infermeres i 30 
treballadors socials). Les sessions de tres hores de du
rada, s’han realitzat descentralitzades amb la participa-
ció de professionals de totes les regions sanitàries. S’ha 
avaluat el Pla de formació i es preveu fer-ne una sego
na edició l’any 2007. També està previst per aquest any 
una altre modalitat de curs adreçat a les infermeres ges
tores de casos i als professionals de salut mental, am
pliant el contingut dels cursos amb aspectes relacionats 
amb la de gestió de casos i l’atenció i tractament espe
cífic de salut mental. 

Com s’ha dit, L’atenció primària, mitjançant el Pla de 
formació i el suport i coordinació de la xarxa especia
litzada, està capacitada per desenvolupar les tasques 
fonamentals en la detecció, el tractament i el seguiment 
longitudinal de les persones que presenten FM i SFC, 
així com els criteris suficients per sol·licitar intercon
sulta o derivacions als especialistes en cas de dubtes 
diagnòstics o terapèutics. 
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Les funcions previstes per als professionals de l’aten
ció primària queda definit amb detall en el document 
del Nou model d’atenció a la fibromiàlgia i síndrome 
de la fatiga crònica. Tot seguit fem referència a les ca
racterístiques més destacables del rol de cadascun dels 
professionals. 

Tal com ja s’ha comentat la formació dels professionals 
de l’atenció primària pel que fa a la FM i SFC fa refe
rència als següents aspectes: 

– Coneixements actualitzats i basats en l’evidència cien
tífica sobre la FM I SFC. 

– Criteris diagnòstics. Factors predisposant - factors i 
desencadenants. 

– Diagnòstics diferencials i comorbiditat. 

– Pla de tractaments. 

– Abordatge i consideracions al llarg del procés maneig 
del pacient amb FM I SFC a la consulta d’infermeria. 

– Prevenció primària, secundaria i terciària. 

– Maneig del pacient segons nivells d’expertesa (inter
consultes i derivacions). 

– Valoració social dels pacients. 

– Criteris per mesurar l’impacte de la malaltia sobre la 
qualitat de vida. 

– Facilitació de recursos adients i disponibles, serveis 
comunitaris, associacions, ajuts econòmics, altres... 

Per la confirmació diagnòstica de la FM cal que es com
pleixin els criteris diagnòstics recomanats per l’Ameri
can College of Rheumatology de 1990 que se centren en 
el dolor. Per la confirmació diagnòstica de la de la SFC 
es recomana utilitzar els criteris diagnòstics de Fukuda. 

L’exploració física i les proves complementaries, en 
ambdós casos, serviran per fer el diagnòstic diferenci
al amb d’altres patologies i per diagnosticar comorbi
ditats (les proves que es poden sol·licitar des de l’aten
ció primària solen cobrir aquestes necessitats). 

Si és necessari sol·licitar una prova específica que no 
pugui fer-se a l’atenció primària es realitzarà una inter
consulta i derivació a l’hospital de referència. En cas 
que fos necessari, s’adreçarà a la unitat especialitzada 
de referència. 

Amb la implantació del nou Model d’Atenció a la FM 
i SFC, en què l’atenció i el seguiment longitudinal dels 
pacients afectats se centra en l’atenció primària de sa
lut, tal com s’ha explicat anteriorment, s’augmentarà la 
implicació de tots els dispositius assistencials especia
litzats quan sigui necessari, millorant així en conjunt 
l’accessibilitat a l’atenció que fins l’actualitat quedava 
molt centralitzada en unitats ubicades en hospitals al
tament especialitzats. 

Per aquest motiu, les Unitats Especialitzades assesso
raran als hospitals de referència sobre els pacients que 
puntualment ho requereixen, per la seva complexitat, 
gravetat o escassa resposta als tractaments i facilitaran 
el seu ràpid retorn a l’atenció primària. 

Per cobrir aquestes necessitats, en el desplegament del 
nou model d’atenció a la FM i SFC a Catalunya, s’han 

previst comptar amb tres Unitats Especialitzades (H. 
Clínic, H. Vall d’Hebron i H. del Mar) de referència, 
amb una sectorialització definida per als diferents ter
ritoris (Annex 2). 

Barcelona, 5 de març de 2007 

Marina Geli i Fàbrega 
Consellera de Salut 

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

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els fons recaptats en l’edi
ció de la Marató de TV3 del 2004, dedi
cada al càncer infantil, i la destinació 
que han tingut 
Tram. 314-01570/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01570/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els fons recaptats en l’edició de la Marató de TV3 del 
2004, dedicada al càncer infantil, i la destinació que 
han tingut 

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 Marató de TV3 de l’any 2004 va estar dedicada al 
càncer, i no al càncer infantil com especifica el text de 
la pregunta. 

La recaptació de La Marató de TV3 de 2004, d’acord 
amb les dades de la Fundació La Marató de TV3, va 
ser de 8.622.000 euros (informació disponible a http: 
//www.tv3.cat/marato/hist04.htm). 

El llistat dels 31 projectes de recerca que van ser finançats, 
juntament amb els noms dels/les investigador/es princi
pals, les institucions corresponents i els imports concedits, 
es pot trobar al web següent: http: //www.fundaciomara 
totv3.org/recerca/2004_cancer.html. 

Els 31 projectes finançats van ser seleccionats entre els 
260 presentats mitjançant un procés d’avaluació per 
consemblants (peer review) en el què van participar 
169 avaluador/es internacionals. Les característiques i 
els resultats d’aquest procés, que va ser gestionat per 
l’AATRM, estan disponibles a http: //www.aatrm.net 
/pdf/in0503ca.pdf. 

Els resultats de la recerca científica d’excel·lència, fi
nançada per la Fundació La Marató de TV3 el 2004, 
han de contribuir a augmentar el coneixement del càn
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cer que no coneix d’edats, ni sexe, ni tipus cel·lular. Mal
grat les diferents manifestacions clíniques segons on 
afecti, el procés cel·lular causant és comú a tots els càn
cers. Així doncs, conèixer les causes i els mecanismes 
que produeixen el càncer, ampliar les possibilitats diag
nostiques i terapèutiques i millorar el procés d’atenció 
sanitària és, per tant, beneficiós i útil per a tots els ma
lalts independentment de l’edat que tinguin. 

Barcelona, 5 de març de 2007 

Marina Geli i Fàbrega
 
Consellera de Salut
 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre de pisos llogats 
per mitjà de les borses d’habitatge el 
2005 
Tram. 314-01587/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre el nombre de pisos llogats per 
mitjà de les borses d’habitatge el 2006 
Tram. 314-01586/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01586/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de pisos llogats per mitjà de les borses d’ha
bitatge el 2006 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Sala i Roca, Carles; Laïlla i Jou, M. As
sumpció; Batalla i Siscart, Albert 

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamentà
ria 314-01586/08 conjuntament amb la 314-01587/08, 
314-01588/08, 314-01589/08, 314-01590/08, 314-01591/08 
i 314-01592/08. 

Les Borses de Lloguer Social es van crear mitjançant el 
decret 454/2004, modificat pel Decret 244/2006. 

Contractes de lloguer formalitzats a les borses dels anys 
2000 a 2006: 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-01586/08. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre de pisos llogats 
per mitjà de les borses d’habitatge el 
2004 
Tram. 314-01588/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-01586/08. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre de pisos llogats 
per mitjà de les borses d’habitatge el 
2003 
Tram. 314-01589/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

Borsa lloguer joves Borsa lloguer social 
N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-01586/08. 

2000 500 
2001 704 
2002 748 
2003 895 
2004 1049 
2005 1311 
2006 1301 

Totals 6508 

Barcelona, 27 de febrer de 2007 

Francesc Baltasar i Albesa 
Conseller de Medi Ambient i Habitatge 

-
-
-
-
-

950 
1232 

2182 8690 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre de pisos llogats 
per mitjà de les borses d’habitatge el 
2002 
Tram. 314-01590/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-01586/08. 
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Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre el nombre de pisos llogats per 
mitjà de les borses d’habitatge el 2001 
Tram. 314-01591/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-01586/08. 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre el nombre de pisos llogats per 
mitjà de les borses d’habitatge el 2000 
Tram. 314-01592/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-01586/08. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures del Departa
ment de Medi Ambient i Habitatge per 
a combatre la plaga de processionària 
al Camp de Tarragona 
Tram. 314-01595/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-01292/08. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures del Departa
ment de Medi Ambient i Habitatge per a 
combatre la processionària a les Terres 
de l’Ebre 
Tram. 314-01596/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-01292/08. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures per a avaluar el 
consum energètic de les seves instal·
lacions 
Tram. 314-01605/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01605/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures per a avaluar el consum energètic de les 
seves instal·lacions 

Grup Parlamentari: Mixt 

Proponents: Domingo Domingo, José 

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

El Pla de l’energia de Catalunya 2006-2015 assenyala 
la necessitat que les instal·lacions de la Generalitat de 
Catalunya juguin un paper exemplificador pel que fa a 
l’optimització del consum d’energia. 

Arran de les dades centralitzades per la Direcció Gene
ral del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya i de les 
obtingudes de les empreses energètiques subministra
dores, es disposa d’una estimació del consum energè
tic actual de les instal·lacions de la Generalitat de Cata
lunya. 

Tanmateix, a més de la identificació del consum global 
d’energia, la Generalitat de Catalunya està preparant 
l’adopció de mesures d’estalvi i eficiència energètica en 
les seves instal·lacions que van més enllà del compli
ment de la normativa aplicable en cada cas (normativa 
que, per exemple, en el cas de les noves edificacions 
obliga a uns estàndards significatius d’eficiència ener
gètica, arran del compliment del Codi tècnic de l’edi
fici). 

Entre altres objectius, aquest pla proposarà reduir un 
11% el consum d’energia respecte la perspectives de 
creixement tendencials en l’horitzó de l’any 2015. 

En concret, es preveu l’obligació de fer una auditoria 
energètica i la implementació de les mesures d’estalvi 
energètic identificades per a instal·lacions que depassin 
un cert nivell de consum. 

De forma addicional, s’està treballant en la unificació 
de criteris referits a la compra d’equips i elements con
sumidors d’energia, per tal d’assegurar un ús racional 
de l’energia. 

Barcelona, 6 de març de 2007 

Antoni Castells 
Conseller d’Economia i Finances 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures per a avaluar 
el consum energètic de les instal·
lacions dels municipis 
Tram. 314-01606/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01606/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures per a avaluar el consum energètic de les 
instal·lacions dels municipis 

Grup Parlamentari: Mixt 

Proponents: Domingo Domingo, José 

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

La Generalitat de Catalunya, en el marc del Pla de 
l’Energia de Catalunya 2006-2015, dóna suport decidit 
a les actuacions d’estalvi, eficiència energètica i apro
fitament de les energies renovables en aquest àmbit. 
Així, mitjançant l’Institut Català d’Energia, es desenvo
lupa un programa d’actuacions amb tres eixos: 

1. Desenvolupament i difusió de l’eina informàtica Win
cem per a la implementació de la comptabilitat energè
tica municipal. Un total de 220 ajuntaments, consells 
comarcals i entitats locals han signat l’acord amb l’Insti
tut Català d’Energia per implementar aquesta eina. 
Aquest acord implica el suport de l’ICAEN a la implan
tació i l’acord de l’ajuntament perquè l’Icaen pugui uti
litzar les dades del seu consum de forma estadística. 

2. Suport, identificació i assessorament tècnic per al 
desenvolupament de projectes i activitats de formació 
i informació. Suport decidit al treball de les agències 
locals d’energia. 

3. Suport al desenvolupament de projectes d’inversió en 
estalvi, eficiència energètica i energies renovables. 
Així, en la convocatòria d’ajut (TRI/348/2006 de 4 de 
juliol) s’ha disposat d’un pressupost, que s’ha exhaurit, 
de 5,18 milions d’euros en concepte de subvenció per 
a projectes i actuacions desenvolupats pels ens locals 
(3,76 milions d’euros en l’àmbit de l’estalvi i l’eficièn
cia energètica i 1,43 milions d’euros en l’àmbit de les 
energies renovables). 

Es preveu que durant el 2007 es torni a convocar una 
ordre d’ajuts amb una disponibilitat pressupostària si
milar a la del 2006. 

Barcelona, 6 de març de 2007 

Antoni Castells 
Conseller d’Economia i Finances 

1.25.15. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les possibilitats de legis
lar a favor d’una compatibilitat energè
tica obligatòria a les instal·lacions au
tonòmiques i municipals 
Tram. 314-01607/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01607/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les possibilitats de legislar a favor d’una compatibilitat 
energètica obligatòria a les instal·lacions autonòmiques 
i municipals 

Grup Parlamentari: Mixt 

Proponents: Domingo Domingo, José 

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

El Pla de l’energia de Catalunya 2006-2015 preveu la 
promoció de la implementació de sistemes de compta
bilitat energètica a empreses i entitats de Catalunya. 

En qualsevol cas, el nou Estatut d’autonomia de Cata
lunya atorga a la Generalitat de Catalunya la capacitat 
de legislar en l’àmbit energètic respectant les bases es
tablertes en la normativa estatal. 

Barcelona, 6 de març de 2007 

Antoni Castells 
Conseller d’Economia i Finances 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures per a promo
cionar la contractació de serveis ener
gètics en les seves instal·lacions i en 
les dels ajuntaments 
Tram. 314-01608/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01608/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures per a promocionar la contractació de ser-
veis energètics en les seves instal·lacions i en les dels 
ajuntaments 

Grup Parlamentari: Mixt 

Proponents: Domingo Domingo, José 
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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 emetre la següent informació: 

El Pla de l’energia de Catalunya 2006-2015, aprovat el 
mes d’octubre de 2005, ja recull a bastament la necessi
tat d’impulsar a les empreses i entitats de Catalunya la 
contractació de serveis energètics com a fórmula d’ex
ternalització i professionalització de la gestió de l’e
nergia per a millorar l’estalvi i l’eficiència energètica. 

En aquest sentit, la Generalitat de Catalunya està treba
llant en tres línies bàsiques: 

1. Preparació d’un plec de condicions tècniques i admi
nistratives estàndard que faciliti a empreses i entitats el 
sistema per externalitzar la gestió de l’energia. 

2. Avaluació i característiques dels consums d’energia 
de les instal·lacions de la Generalitat de Catalunya per 
determinar la idoneïtat de l’externalització de la gestió 
energètica per mitjà d’empreses de serveis energètics, 
per optimitzar el consum energètic. 

3. Promoció de l’externalització de la gestió d’energia 
per mitjà serveis energètics amb la convocatòria al 2006 
d’ajuts (TRI/348/2006 de 4 de juliol) en dues línies: 

3.1. Inversions en instal·lacions d’estalvi i eficiència 
energètica que incorporin el concepte de serveis ener
gètics. S’ha previst en aquesta línia un pressupost total 
de 500.000 euros, amb un percentatge de subvenció del 
30% respecte a les inversions justificades 

3.2. Desenvolupament d’estudis tècnics i/o jurídics per 
a facilitar la implantació del concepte de serveis ener
gètics. S’ha previst en aquesta línia un pressupost total 
de 236.000 euros, amb un percentatge de subvenció del 
50% respecte a les inversions justificades. 

Atès que en la convocatòria del 2006 l’import de les 
sol·licituds de subvenció rebudes en aquesta línia ha 
depassat el pressupost disponible, es preveu publicar de 
nou la convocatòria en l’ordre d’ajuts d’estalvi i efici
ència energètica per al 2007, tot reforçant el coneixe
ment de la convocatòria per part de les entitats i l’acom
panyament dels projectes. 

Barcelona, 6 de març de 2007 

Antoni Castells 
Conseller d’Economia i Finances 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre de llocs de tre
ball eventual que tenia el govern ante
rior l’any 2006 
Tram. 314-01612/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01612/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de llocs de treball eventual que tenia el go
vern anterior l’any 2006 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pifarré i Matas, Pilar 

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen
tària 314-01612/08 sobre el nombre de llocs de treball 
eventual que tenia el govern anterior l’any 2006. 

En data 28 de novembre de 2006, el Govern de la Ge
neralitat de Catalunya disposava de 211 llocs de treball 
eventual. D’aquests, 169 es trobaven ocupats i 42 va
cants. 

Barcelona, 2 de març de 2007 

Joan Puigcercós i Boixassa 
Conseller de Governació i Administracions Públiques 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els llocs de treball eventu
al que tenia el govern anterior l’any 
2006 
Tram. 314-01613/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01613/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els llocs de treball eventual que tenia el govern anteri
or l’any 2006 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pifarré i Matas, Pilar 

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parla
mentària 314-01613/08 sobre els llocs de treball even
tual que tenia el govern anterior l’any 2006. 

S’adjunta nota que recull els llocs que sol·licita la pre
gunta. 

Barcelona, 2 de març de 2007 

Joan Puigcercós i Boixassa 
Conseller de Governació i Administracions Públiques 

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

1.25.15. 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la distribució dels llocs de 
treball eventual entre els departaments 
Tram. 314-01614/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01614/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la distribució dels llocs de treball eventual entre els de
partaments 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pifarré i Matas, Pilar 

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen
tària 314-01614/08 sobre la distribució dels llocs de 
treball eventual entre els departaments. 

L’acord de 16 de gener de 2007 estableix el nombre de 
llocs de treball reservat a personal eventual i regula de
terminats aspectes del seu règim. Aquest acord ve mo
tivat per la recent reestructuració del Govern de la Ge
neralitat, que comporta la necessitat d’equilibrar el 
dimensionament de la plantilla de llocs de treball de 
caràcter eventual, definits per la normativa vigent com 
a llocs de confiança política o d’assessorament especi
al, i d’adaptar-la a la nova estructura departamental. 

Les redefinicions de les atribucions competencials en
tre els diferents Departaments fruït d’aquesta reestruc
turació han fonamentat l’assignació del nombre màxim 
de llocs de treball de caràcter eventual recollida a l’es
mentat acord de 16 de gener de 2007. 

Barcelona, 2 de març de 2007 

Joan Puigcercós i Boixassa 
Conseller de Governació i Administracions Públiques 

Proponents: Pifarré i Matas, Pilar 

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamentà
ria 314-01615/08 sobre els llocs de treball eventual dels 
departaments de la Presidència i de la Vicepresidència. 

L’acord de 16 de gener de 2007 estableix el nombre de 
llocs de treball reservat a personal eventual i regula 
determinats aspectes del seu règim. Aquest acord ve 
motivat per la recent reestructuració del Govern de la 
Generalitat, que comporta la necessitat d’equilibrar el 
dimensionament de la plantilla de llocs de treball de 
caràcter eventual, definits per la normativa vigent com 
a llocs de confiança política o d’assessorament especi
al, i d’adaptar-la a la nova estructura departamental. 

Aquesta voluntat manifestada pel conjunt del Govern 
és també d’aplicació als departaments de la Presidèn
cia i de la Vicepresidència, que en el marc de les seves 
capacitats autoorganitzatives, atenent a les necessitats 
específiques de les tasques i funcions que els són enco
manades i adequant les retribucions a la capacitat tèc
nica i l’experiència de les persones que ocupin els llocs 
i amb les mesures de publicitat necessàries per tal de 
garantir la màxima transparència i informació als ciu
tadans, aplicaran el citat acord de 16 de gener de 2007 
en allò en què els competeix. 

Barcelona, 2 de març de 2007 

Joan Puigcercós i Boixassa 
Conseller de Governació i Administracions Públiques 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els llocs de treball eventu
al dels departaments d’Interior, Relaci
ons Institucionals i Participació, d’Eco
nomia i Finances i de Governació i 
Administracions Públiques 
Tram. 314-01616/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els llocs de treball eventu
al dels departaments de la Presidència 
i de la Vicepresidència 
Tram. 314-01615/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01615/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els llocs de treball eventual dels departaments de la 
Presidència i de la Vicepresidència 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 
1.25.15. 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01616/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els llocs de treball eventual dels departaments d’Interi
or, Relacions Institucionals i Participació, d’Economia 
i Finances i de Governació i Administracions Públiques 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pifarré i Matas, Pilar 

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen
tària 314-01616/08 sobre els llocs de treball eventual 
dels departaments d’Interior, Relacions Institucionals i 
Participació, d’Economia i Finances i de Governació i 
Administracions Públiques. 

L’acord de 16 de gener de 2007 estableix el nombre de 
llocs de treball reservat a personal eventual i regula de
terminats aspectes del seu règim. Aquest acord ve mo
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tivat per la recent reestructuració del Govern de la 
Generalitat, que comporta la necessitat d’equilibrar el 
dimensionament de la plantilla de llocs de treball de ca
ràcter eventual, definits per la normativa vigent com a 
llocs de confiança política o d’assessorament especial, 
i d’adaptar-la a la nova estructura departamental. 

Aquesta voluntat manifestada pel conjunt del Govern 
és també d’aplicació als departaments d’Interior, Rela
cions Institucionals i Participació, Economia i Finances 
i Governació i Administracions Públiques, que en el 
marc de les seves capacitats autoorganitzatives, atenent 
a les necessitats específiques de les tasques i funcions 
que els són encomanades i adequant les retribucions a 
la capacitat tècnica i l’experiència de les persones que 
ocupin els llocs i amb les mesures de publicitat neces
sàries per tal de garantir la màxima transparència i in
formació als ciutadans, aplicaran el citat acord de 16 de 
gener de 2007 en allò en què els competeix. 

Barcelona, 2 de març de 2007 

Joan Puigcercós i Boixassa 
Conseller de Governació i Administracions Públiques 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la redistribució de llocs de 
treball eventual de la Comissió Tècni
ca de la Funció Pública 
Tram. 314-01617/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01617/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la redistribució de llocs de treball eventual de la Comis
sió Tècnica de la Funció Pública 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pifarré i Matas, Pilar 

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen
tària 314-01617/08 sobre la redistribució de llocs de 
treball eventual de la Comissió Tècnica de la Funció 
Pública. 

Les propostes de redistribució de llocs reservats a perso
nal eventual no utilitzats pels departaments dins els límits 
assignats es tractaran, si n’hi hagués, a partir de l’apro
vació de les modificacions de la relació de llocs de tre
ball derivades dels respectius decrets de reestructuració. 

Pel que fa els criteris que farà servir la Comissió Tècni
ca de la Funció Pública seran els establerts a l’acord de 
16 de gener de 2006 i, específicament, tenint en comp
te la naturalesa de la redistribució, el consens entre els 
departaments afectats. 

Barcelona, 2 de març de 2007 

Joan Puigcercós i Boixassa 
Conseller de Governació i Administracions Públiques 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre les assimilacions retributives 
del personal eventual 
Tram. 314-01618/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01618/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les assimilacions retributives del personal eventual 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pifarré i Matas, Pilar 

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen
tària 314-01618/08 sobre les assimilacions retributives 
del personal eventual. 

Si es donés el cas, en cada supòsit de retribució de per
sonal eventual diferent a la del lloc de funcionari, la 
Comissió Tècnica de la Funció Pública valorarà la jus
tificació que aporti cada departament, la responsabili
tat que s’atribueixi al lloc, la transcendència de les fun
cions o del programa de què es tracti, els coneixements 
especials que s’exigeixin o circumstàncies anàlogues. 

L’eventual retribució dependrà de la valoració que en 
cada cas es faci, en funció dels criteris que s’assenya
len a l’apartat anterior amb el límit màxim, en qualse
vol cas, de l’assimilació retributiva al càrrec de direc
tor/a general. 

Barcelona, 2 de març de 2007 

Joan Puigcercós i Boixassa 
Conseller de Governació i Administracions Públiques 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre la conversió de llocs de treball 
eventual en càrrecs o òrgans dels de
partaments 
Tram. 314-01619/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01619/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la conversió de llocs de treball eventual en càrrecs o 
òrgans dels departaments 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pifarré i Matas, Pilar 
1.25.15. 
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D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen
tària 314-01619/08 sobre la conversió de llocs de tre
ball eventual en càrrecs o òrgans dels departaments. 

Tots els llocs de treball eventual afectats per la clàusu
la cinquena de l’acord de 16 de gener de 2007 són sus
ceptibles de convertir-se en càrrecs o òrgans de l’estruc
tura dels departaments respectius. 

A data d’avui existeixen 5 llocs d’aquestes caracterís
tiques al Govern, i per la seva naturalesa no es pot re
alitzar una previsió concreta de les perspectives tempo
rals de la seva possible conversió en càrrecs o òrgans 
dels departaments. 

Barcelona, 2 de març de 2007 

Joan Puigcercós i Boixassa 
Conseller de Governació i Administracions Públiques 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els llocs de treball eventu
al dels òrgans i les entitats que s’han 
incorporat a un departament per rees
tructuració 
Tram. 314-01621/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01621/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els programes dels depar
taments 
Tram. 314-01620/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01620/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els programes dels departaments 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pifarré i Matas, Pilar 

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parla
mentària 314-01620/08 sobre els programes dels de
partaments. 

Tots els llocs de treball eventual afectats per la clàusu
la cinquena de l’acord de 16 de gener de 2007 són sus
ceptibles de convertir-se en càrrecs o òrgans de l’estruc
tura dels departaments respectius. 

A data d’avui existeixen 5 llocs d’aquestes caracterís
tiques al Govern, i per la seva naturalesa no es pot re
alitzar una previsió concreta de les perspectives tempo
rals de la seva possible conversió en càrrecs o òrgans 
dels departaments. 

Barcelona, 2 de març de 2007 

Joan Puigcercós i Boixassa 
Conseller de Governació i Administracions Públiques 

els llocs de treball eventual dels òrgans i les entitats que 
s’han incorporat a un departament per reestructuració 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pifarré i Matas, Pilar 

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen
tària 314-01621/08 sobre els llocs de treball eventual 
dels òrgans i les entitats que s’han incorporat a un de
partament per reestructuració. 

Les denominacions, funcions i retribucions del personal 
eventual, així com el Butlletí Oficial de la Generalitat 
de Catalunya en què s’ha publicat el seu nomenament, 
es troben detallades a l’adreça web http: //www.gencat. 
net/governacio-ap/administracio/eventual.htm. El per
sonal eventual dels òrgans i entitats que s’han incorpo
rat a un departament per reestructuració estan reflectits 
en el seu departament actual. 

Barcelona, 2 de març de 2007 

Joan Puigcercós i Boixassa 
Conseller de Governació i Administracions Públiques 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre les raons per les quals cap 
membre del Govern no va assistir a la 
concentració del 3 de febrer de 2007 a 
la plaça de Sant Jaume, de Barcelona, 
contra el terrorisme i en solidaritat 
amb les víctimes de l’atemptat d’ETA 
a Madrid 
Tram. 314-01631/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01631/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les raons per les quals cap membre del Govern no va 
assistir a la concentració del 3 de febrer de 2007 a la 

1.25.15. 
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plaça de Sant Jaume, de Barcelona, contra el terrorisme 
i en solidaritat amb les víctimes de l’atemptat d’ETA a 
Madrid 

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya 

Proponents: Sirera i Bellés, Daniel 

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen
tària 314-01631/08. 

El passat 13 de gener de 2007, els sindicats CCOO i 
UGT i l’entitat d’equatorians Fenadee van convocar 
una manifestació a Madrid en contra del terrorisme, 
amb el suport de la majoria dels partits de l’Estat i del 
Govern. Atès que la crida a la participació responia al 
desig general de la ciutadania de viure en pau i lliber
tat, com a responsable de les Relacions Institucionals 
vaig assistir a la manifestació en representació del Go
vern de la Generalitat. 

Per altra banda, la concentració del 3 de febrer de 2007 a 
la plaça de Sant Jaume, de Barcelona, contra el terrorisme 
i en solidaritat amb les víctimes de l’atemptat d’ETA a 
Madrid, en no ser una convocatòria no partidista i, per 
tant, en no comptar amb el suport ampli i plural de la 
societat, no tingui la participació de cap membre del 
Govern. 

Barcelona, 5 de març de 2007 

Joan Saura i Laporta 
Conseller d’Interior, Relacions Institucionals 
i Participació 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el Reial decret 45/2007, 
relatiu al Reglament de l’organització i 
el règim del notariat, amb relació a les 
competències de la Generalitat 
Tram. 314-01632/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01632/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Reial decret 45/2007, relatiu al Reglament de l’orga
nització i el règim del notariat, amb relació a les com
petències de la Generalitat 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Camp i Batalla, Ramon; Homs i Molist, 
Francesc; de Gispert i Català, Núria 

D’acord amb el que disposen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
les consideracions següents: 

El Reial decret 45/2007, de 19 de gener (BOE núm. 25, 
de data 29 de gener de 2007) pel qual es modifica el 
Reglament de l’organització i règim del notariat, apro
vat per Decret de 2 de juny de 1944, suposa una modi

ficació destacable del Reglament Notarial. Les modifica
cions es poden agrupar en tres blocs: estatut del notari, 
com a funcionari públic; formes documentals i presta-
ció de la funció pública notarial i organització corporati
va del notariat. 

El Departament de Justícia va negociar amb el Minis
teri de Justícia perquè el Reial Decret aprovat pel Con
sell de Ministres incorporés expressament una clàusu
la de salvaguarda de la competència de la Generalitat de 
Catalunya amb el benentès de que a partir d’ara les mo
dificacions en matèria de notaries i registres de la propi
etat les farà la Generalitat de Catalunya assolint així les 
competències que estableix el nou Estatut d’Autono
mia, entre les quals destaquen convocar oposicions i 
concursos de trasllats entre notaris i registradors. 

Fins a l’aprovació de la corresponent modificació nor
mativa, i atès que es fa necessari arbitrar unes pautes 
d’actuació que possibilitin l’exercici de les funcions per 
la Generalitat durant aquest període transitori, s’està 
treballant en l’elaboració d’un conveni de col·laboració 
a signar entre el Ministeri de Justícia i aquest Departa
ment de Justícia amb la finalitat d’arbitrar uns mecanis
mes de col·laboració per tal de possibilitar l’exercici de 
les competències estatutàries assumides en matèria de 
notariat i registres públics de la propietat, mercantils i 
de béns mobles, com també per a la resolució de les dis
funcions detectades en matèria de recursos governatius. 

Barcelona, 1 de març de 2007 

Montserrat Tura i Camafreita 
Consellera de Justícia 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els equipaments previstos 
i aprovats per al districte de Sant Mar
tí, de Barcelona 
Tram. 314-01633/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01633/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els equipaments previstos i aprovats per al districte de 
Sant Martí, de Barcelona 

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
tària 314-01633/08. 

Els equipaments socials titularitat de la Generalitat de 
Catalunya al barri de Sant Martí de Barcelona són els 
següents: 

1. Equipaments culturals: 

El Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, 
a través del Centre de Promoció de la Cultura Popular 
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i Tradicional Catalana i d’acord amb la Resolució CLT/ 
347/2006, de 15 de febrer, per la qual s’obre concurs 
públic per a l’accés als programes d’inversions en equi
paments culturals pertanyents a entitats privades sense 
finalitat de lucre en el període 2005-2007 (teatres-audi
toris, sales polivalents, ateneus, casals de cultura, etc.), 
i se n’aproven les bases, ha realitzat les inversions se
güents al districte de Sant Martí: 

– Centre Moral i Cultural de Poblenou, Adequació a la 
normativa en matèria de seguretat i accessibilitat d’es
pais públics. 

– Fundació Privada Casino l’Aliança del Poblenou. Obres 
de rehabilitació i adequació a la normativa sobre segu
retat i accessibilitat d’espais públics. 

2. Equipaments educatius: 

– AFA El Clot (08060228) 

– AFA La Verneda-Sant Martí (08062146) 

– AFA Martinet de Nit (08062262) 

– CEE Concha Espina (08002666) 

– CEIP Acàcies (08002629) 

– CEIP Antoni Balmanya (08043103) 

– CEIP Antoni Brusi (08033501) 

– CEIP Bac de Roda (08002873) 

– CEIP Bogatell (08035431) 

– CEIP Brasil (08002915) 

– CEIP Catalònia (08035441) 

– CEIP Concepción Arenal (08002587) 

– CEIP Dovella (08044201) 

– CEIP Eduard Marquina (08002599) 

– CEIP Els Horts (08039483) 

– CEIP Els Porxos (08002630) 

– CEIP Escola Casas (08009171) 

– CEIP General Prim (08002654) 

– CEIP Joaquim Ruyra (08002927) 

– CEIP La Caixa (08041751) 

– CEIP La Farigola del Clot (08035428) 

– CEIP La Mar Bella (08002563) 

– CEIP La Palmera (08039495) 

– CEIP La Pau (08002575) 

– CEIP L’Arc de Sant Martí (08002393) 

– CEIP L’Arenal de Llevant (08058416) 

– CEIP Llacuna (08064179) 

– CEIP Miralletes (08002733) 

– CEIP Pere IV (08062675) 

– CEIP Provençals (08043115) 

– CEIP Sant Joan de Ribera (08002617) 

– CEIP Vila Olímpica (08052785) 

– CEIP Virrei Amat (08002642) 

– CFA Concepció Arenal (08064623) 
1.25.15. 

– EOI Barcelona IV (08062195) 

– IES Barri Besòs (08013470) 

– IES Bernat Metge (08013184) 

– IES Icària (08040141) 

– IES Infanta Isabel d’Aragó (08013159) 

– IES Joan d’Àustria (08013101) 

– IES Juan Manuel Zafra (08014206) 

– IES Poblenou (08034138) 

– IES Rambla Prim (08013469) 

– IES Salvador Espriu (08052797) 

– IES Salvador Seguí (08044053) 

– IES Sant Josep de Calassanç (08013135) 

– IES Sant Martí de Provençals (08052803) 

– LLI pública Cascavell (08049233) 

– LLI pública El Vuit (08047871) 

– LLI pública El Xalet de La Paperera (08061853) 

– LLI pública Esquitx (08046955) 

– LLI pública La Farinera (08066693) 

– LLI pública La Mar Xica (08061841) 

– LLI pública La Verneda de Sant Martí (08064571)
 

A més estan previstos els següents:
 

– CEIP Fluvià
 

– CEIP Llacuna
 

– CEIP Llull
 

– CEIP Pont de la Marina
 

– IES Fluvià
 

– IES Front
 

– IES Pere IV
 

– IES Sant Martí X
 

3. Equipaments sanitaris:
 

– Centre de Salut Vila Olímpica
 

– Centre de Salut Ramon Turró
 

– Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ)
 
Ramon Turró
 

– Centre de Salut Poblenou
 

– Centre de Salut Besós
 

– Centre de Salut Maragall
 

– Centre de Salut El Clot
 

– Centre de Salut Sant Martí
 

– Centre de Salut Mental per a Adults (CSMA) El Clot
 

– CSMIJ El Clot
 

– Centre de Salut La Pau
 

– Centre Fòrum de l’Hospital del Mar
 

– Centre de Dia Salut Mental JOIA
 

– Hospital del Mar
 

A més estan previstos els següents:
 

– Centre de Salut Vila Olímpia (AP)
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– Centre de Salut Vila Olímpica (RHB) 

– CSMA Sant Martí Sud 

– Nou Centre de Salut Sant Martí 

4. Pel que fa als equipaments per a la gent gran, la in
fància i l’adolescència, els discapacitats i altres col·
lectius de caràcter especial són els que consten a les 
llistes annexes. 

Barcelona, 5 de març de 2007 

Joan Saura i Laporta 
Conseller d’Interior, Relacions Institucionals 
i Participació 

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

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre les obres del centre d’atenció 
primària de Sant Pere i Sant Pau, de Tar
ragona 
Tram. 314-01638/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-01562/08. 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre la creació de clubs esportius 
escolars a les escoles públiques 
Tram. 314-01652/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01652/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la creació de clubs esportius escolars a les escoles pú
bliques 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Morell i Comas, Joan 

Em plau donar resposta a la pregunta escrita de referèn
cia amb la informació facilitada per la Secretaria Gene
ral de l’Esport. 

Barcelona, 8 de març de 2007 

Josep-Lluís Carod-Rovira 
Vicepresident 

ANNEX 

El compromís de la Secretaria General de l’Esport de 
fomentar la creació d’Associacions Esportives Escolars 
(AEE), regulades pel decret 230/2005, de 25 d’octubre, 
pel qual es regulen les associacions esportives escolars 
de centres docents (DOGC núm. 4498 del 27/10/2005), 
normativa elaborada ad hoc, va lligat a la incorporació 
dels centres educatius al Pla Català d’Esport a l’Esco
la, que es va iniciar en la seva fase pilot el curs 2005
2006 amb la participació de 133 centres educatius, i 
que per a aquest curs 2006-2007 s’han incrementat fins 
a 432. 

Actualment, els 432 centres educatius que participen al 
Pla Català de l’Esport a l’Escola, entre els quals hi ha 
aproximadament un 60% dels centres públics de secun
dària de Catalunya (IES), estan tramitant la constitució 
i el registre de les corresponents Associacions Esporti
ves Escolars. 

La previsió del Pla Català d’Esport a l’Escola és la d’ar
ribar a la totalitat de centres educatius de Catalunya en 
un termini aproximat de 10 anys, amb un ritme de crei
xement condicionat a les disponibilitats pressupostàries 
de cada exercici, que aprovi el Parlament de Catalunya. 

Esplugues de Llobregat, 27 de febrer de 2007 

Anna Pruna i Grive 
Secretària general 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el retorn de l’IVA als clubs 
esportius que inverteixen en millores 
de les instal·lacions 
Tram. 314-01654/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01654/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el retorn de l’IVA als clubs esportius que inverteixen en 
millores de les instal·lacions 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Morell i Comas, Joan 

Em plau donar resposta a la pregunta escrita de referèn
cia amb la informació facilitada per la Secretaria Gene
ral de l’Esport. 

Barcelona, 8 de març de 2007 

Josep-Lluís Carod-Rovira 
Vicepresident 

ANNEX 

La Secretaria general de l’Esport ha exposat, en les di-
verses reunions mantingudes amb el Consejo Superior 
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de Deportes, la necessitat de rebaixar l’IVA que s’apli
ca als clubs esportius. 

Entenem que es tracta de legislació estatal i que és ne
cessària la conformitat de l’Estat per actuar en aques
ta competència. 

Fins la data d’avui no tenim cap notícia al respecte. 

Esplugues de Llobregat, 27 de febrer de 2007 

Anna Pruna i Grive
 
Secretària general
 

Per tot això, d’acord amb els principis d’eficiència, efi
càcia i racionalitat de l’administració, el Decret 478/ 
2006, de 5 de desembre, d’estructura del Departament 
de la Vicepresidència, va adscriure la Direcció de Pro
jecció Exterior de l’Esport a la Secretaria d’Afers Ex
teriors. 

Posteriorment el Decret 633/2006, 27 de desembre, de 
funcions i estructura de la Secretaria d’Afers Exteriors, 
va crear la Direcció General de Projecció Internacional 
d’Organitzacions Catalanes a la qual es va integrar l’an
tiga Direcció de Projecció Exterior de l’Esport. 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre l’àmbit del Govern al qual es 
vincula el suport a les seleccions espor
tives catalanes 
Tram. 314-01657/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01657/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’àmbit del Govern al qual es vincula el suport a les 
seleccions esportives catalanes 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Morell i Comas, Joan 

Em plau donar resposta a la pregunta escrita de referència 
amb la informació facilitada per la Secretaria d’Afers 
Exteriors. 

Barcelona, 8 de març de 2007 

Josep-Lluís Carod-Rovira
 
Vicepresident
 

ANNEX 

El Decret 215/2005, d’11 d’octubre, de reestructura-
ció de la Secretaria General de l’Esport i del Consell Cata
là de l’Esport, va crear la Direcció de Projecció Ex
terior de l’Esport, que tenia entre les seves funcions la 
de promoure i donar suport a les activitats internacio
nals de l’esport català i a les competicions de les selec
cions esportives de Catalunya. 

L’article 200 del nou estatut d’autonomia estableix que 
«la Generalitat ha de promoure la projecció internaci
onal de les organitzacions socials, culturals i esportives 
de Catalunya i, si escau, llur afiliació a les entitats afins 
d’àmbit internacional, en el marc del compliment dels 
seus objectius.» 

En coherència amb el text final de l’Estatut, el Govern 
ha considerat que la projecció internacional de l’esport 
ha d’integrar-se a la política d’internacionalització de 
les organitzacions socials, culturals i esportives de Ca
talunya, que forma part dels àmbits competencials de la 
política exterior de la Generalitat. 

1.25.15. 

Entre les diverses funcions relacionades amb la inter
nacionalització de les entitats socials, culturals i esportives 
de Catalunya, la nova Direcció General de Projecció 
Internacional d’Organitzacions Catalanes s’ocupa espe
cíficament de «promoure i donar suport a les activitats 
internacionals de les federacions esportives catalanes i 
a les competicions de les seleccions de Catalunya». 

Barcelona, 5 de març de 2007 

Albert Royo i Mariné 
Secretari 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la política i les actuacions 
per a assolir l’oficialitat de les selecci
ons esportives catalanes 
Tram. 314-01658/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01658/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la política i les actuacions per a assolir l’oficialitat de 
les seleccions esportives catalanes 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Morell i Comas, Joan 

Em plau donar resposta a la pregunta escrita de referència 
amb la informació facilitada per la Secretaria d’Afers 
Exteriors. 

Barcelona, 8 de març de 2007 

Josep-Lluís Carod-Rovira 
Vicepresident 

ANNEX 

El Govern de la Generalitat, d’acord amb el mandat es
tatutari, promou la projecció internacional de les orga
nitzacions catalanes socials, culturals i esportives. 

Aquesta projecció internacional té la seva plena mani
festació quan les organitzacions catalanes esdevenen 
membres de ple dret de les organitzacions internacio
nals afins. Així doncs, el reconeixement internacional 
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de les nostres organitzacions constitueix l’eix de la tas
ca de la seva promoció internacional. 

Aquesta tasca de promoció es caracteritza per: 

a) El respecte al principi de voluntarietat de les organitza
cions catalanes d’afiliar-se, o no, a una organització 
internacional, d’acord amb la naturalesa privada d’aques
tes organitzacions i de la seva plena autonomia en la 
presa de decisions. 

b) El respecte a les normes de dret privat que regeixen 
les organitzacions internacionals. La decisió inicial de 
demanar una afiliació internacional, com la decisió final 
d’atorgar la condició d’afiliat, son decisions que es duen 
a terme en l’àmbit del dret privat i, per tant, sotmeses 
a la lliure i legítima decisió de les entitats privades in
ternacionals, formulada d’acord amb els seus estatuts i 
d’acord amb les seves pròpies estratègies internes. 

c) El respecte a l’heterogeneïtat, atesa l’extensa tipolo
gia d’organitzacions i la diversitat de sectors implicats. 
Aquesta heterogeneïtat fa que no hi hagin programes 
normalitzats i que cada actuació de promoció hagi de 
ser considerada individualment pel Govern, en funció 
del sector afectat i de la tipologia d’organitzacions im
plicades. 

Així doncs, la promoció del reconeixement internaci
onal de les organitzacions catalanes comporta pel Go
vern satisfer les demandes que formulin les entitats i 
facilitar els elements d’informació, de comunicació, 
d’assessorament jurídic, de consultoria d’estratègies 
internacionals... que, en el seu conjunt, permetin a les 
organitzacions catalanes decidir amb el màxim conei
xement possible, quina és la forma d’actuar més con
venient en l’àmbit internacional. 

El Govern també donarà suport a l’establiment a Cata
lunya de seus d’organitzacions internacionals, fet que 
ha de suposar una més fàcil projecció internacional de 
les organitzacions catalanes, així com la projecció de 
Catalunya com a país amb capacitat logística per aco
llir organitzacions internacionals. 

Finalment, el Govern donarà suport a la preparació de 
persones del nostre país com a directius d’organitzaci
ons internacionals, fent especial incidència en una polí
tica de gènere que respongui a la necessitat d’afavorir la 
presència de la dona en càrrecs directius internacionals. 

Aquestes polítiques son de total aplicació a les organit
zacions esportives catalanes. L’actuació del Govern en 
favor de la projecció internacional de les federacions 
esportives catalanes i de les seves seleccions ve marca
da pel compromís de desenvolupar la competència ex
clusiva en matèria d’esports que preveu l’estatut; per la 
necessària contribució pública a projectar a l’exterior 
l’àmbit de l’esport i de les seves organitzacions a l’ex
terior; per la voluntat de respectar i defensar el dret de 
lliure associació que correspon a les persones jurídi
ques, esportives o no, catalanes, en el nostre cas. 

Barcelona, 5 de març de 2007 

Albert Royo i Mariné 
Secretari 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les actuacions i les inver
sions de la Secretaria General de l’Es
port al Maresme 
Tram. 314-01660/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01660/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions i les inversions de la Secretaria General 
de l’Esport al Maresme 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Morell i Comas, Joan; Maimí i Pou, Benet 

Em plau donar resposta a la pregunta escrita de referència 
amb la informació facilitada per la Secretaria General 
de l’Esport. 

Barcelona, 8 de març de 2007 

Josep-Lluís Carod-Rovira 
Vicepresident 

ANNEX 

S’adjunta la relació d’actuacions del capítol 7 que for
men part de les llistes provisionals de peticions a sub
vencionar de les diferents convocatòries o Acords de 
Govern o de les llistes definitives a la comarca del Ma
resme. 

Esplugues de Llobregat, 27 de febrer de 2007 

Anna Pruna i Grive 
Secretària general 

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 pèrdua de llocs de treball 
en el sector industrial durant el 2006 
Tram. 314-01702/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01702/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la pèrdua de llocs de treball en el sector industrial du
rant el 2006 

1.25.15. 
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Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Fernández Teixidó, Antoni 

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: 

D’acord amb les dades publicades per el Institut d’Es
tadística de Catalunya, l’any 2006 hi va haver, de mit
jana, 788.600 persones ocupades al sector industrial, 
una xifra superior a les 783.900 persones ocupades 
corresponents a l’any 2005. També cal destacar la va
loració de la Cambra de Comerç de Barcelona, que as
senyala que «el sector industrial continua millorant el 
seu ritme de creixement el quart trimestre del 2006.» 
En conseqüència, no es pot dir que s’ha produït una 
pèrdua de llocs de treball en el sector industrial l’any 
2006. 

El Govern està actuant en el marc de l’Acord estratègic, 
signat juntament amb els agents socials el febrer de 
l’any 2005, i del qual es fa un seguiment de compli
ment de les mesures que allà es contemplen. 

Barcelona, 2 de març de 2007 

Mar Serna i Calvo
 
Consellera de Treball
 

Aquesta evolució de l’activitat constructora s’explica 
tant pel dinamisme de l’edificació com de l’obra civil. 
La licitació oficial d’aquest darrer tipus d’obra ha cres
cut significativament; segons les dades de la Cambra de 
Comerç de Barcelona, el 55,1 % el 2006, enfront el 
32,7 % del 2005. 

Barcelona, 2 de març de 2007 

Mar Serna i Calvo 
Consellera de Treball 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre el nombre d’habitatges amb 
algun tipus de protecció oficial constru
ïts els darrers quatre anys 
Tram. 314-01773/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01773/08 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la disminució d’inversions 
en el sector de la construcció prevista 
per al 2007 
Tram. 314-01703/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01703/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la disminució d’inversions en el sector de la construc
ció prevista per al 2007 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Fernández Teixidó, Antoni 

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 sector de la construcció ha mantingut durant el 2006 
un elevat ritme de creixement de la producció, establint 
una mitjana anual del 5,6%, dues dècimes per sobre del 
registre de 2005. Aquest intens creixement ha suposat un 
creixement de l’ocupació al sector que també ha estat 
força intens; en concret, la construcció ocupa al voltant 
de 440.000 persones, 82.200 més que ara fa un any. 

No es preveu una disminució de la producció i la inver
sió al sector de la construcció per al 2007; de fet, se
gons les previsions del Servei d’Estudis de Caixa Cata
lunya, el sector de la construcció mantindrà un creixement 
al 2007 per sobre del 5%. 

1.25.15. 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre
 
el nombre d’habitatges amb algun tipus de protecció
 
oficial construïts els darrers quatre anys
 

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya
 

Proponents: Olano i García, M. Ángeles
 

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament
 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen
tària 314-01773/08.
 

Veure Annex 1.
 

Barcelona, 27 de febrer de 2007
 

Francesc Baltasar i Albesa
 
Conseller de Medi Ambient i Habitatge
 

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

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el centre penitenciari 
d’origen dels interns que ocuparan el 
Centre Penitenciari Brians 2 
Tram. 314-01782/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01782/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el centre penitenciari d’origen dels interns que ocupa
ran el Centre Penitenciari Brians 2 
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Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: de Gispert i Català, Núria 

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 interns que han d’ocupar el Centre Penitenciari Brians 
II sortiran principalment del Centre Penitenciari d’Homes 
de Barcelona i del mateix Centre Penitenciari Brians I. 

Així mateix, també hi seran traslladats interns de la resta 
de centres penitenciaris de Catalunya, tenint en comp
te criteris de vinculació familiar, per tal d’equilibrar 
millor la població entre tots ells. 

Barcelona, 1 de març de 2007 

Montserrat Tura i Camafreita 
Consellera de Justícia 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la reunió del conseller de 
la Vicepresidència amb el cos consu
lar acreditat a Barcelona 
Tram. 314-01821/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01821/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la reunió del conseller de la Vicepresidència amb el cos 
consular acreditat a Barcelona 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pelegrí i Aixut, Josep Maria 

Em plau donar resposta conjunta a les preguntes escri
tes, amb número de tramitació: 314-01821/08 a 314
01825/08, ambdues incloses, amb la informació facili
tada per la Secretaria d’Afers Exteriors. 

Barcelona, 8 de març de 2007 

Josep-Lluís Carod-Rovira 
Vicepresident 

ANNEX 

VALORACIÓ DE LA REUNIÓ DE L’HBLE. VICEPRESIDENT 

AMB EL COS CONSULAR ACREDITAT A BARCELONA (RESPOS
TA CONJUNTA A LES PREGUNTES ESCRITES AMB NT: 314
01821/08 A 314-01825/08, AMBDUES INCLOSES) 

Com és tradició, el Govern de la Generalitat ofereix, amb 
motiu de l’Any Nou, un sopar al cos consolar acreditat a 
la ciutat de Barcelona. L’Hble. Vicepresident, en tant que 
responsable de les relacions exteriors de la Generalitat, és 
qui enguany ha ofert aquest sopar en nom del Govern. 

Amb ocasió d’aquest sopar, el Govern va exposar al cos 
consolar les línies mestres de l’acció exterior del Govern. 

Aquesta reunió va servir per a acreditar l’excel·lent es
tat de les relacions entre el cos consolar i l’Administra
ció catalana. En aquest sentit, la valoració que es fa, des 
del Govern, d’aquesta trobada, és molt positiva. 

El compromís que es va assolir va ser el de reforçar la 
col·laboració i el diàleg amb el cos consolar, el qual 
exerceix una funció cabdal en les relacions de la Gene
ralitat amb els Governs estrangers. 

D’altra banda, el cos consolar no va formular cap de
manda específica a l’Hble. Vicepresident del Govern. 
En efecte, es va limitar a manifestar a la seva voluntat 
de seguir contribuint al desenvolupament de les relaci
ons entre Catalunya i el conjunt de països representats 
a l’acte. 

D’acord amb l’article 4 del Decret 633/2006 de 27 de 
desembre de funcions i estructura de la Secretaria d’A
fers Exteriors (DOGC núm. 4789 de 29 de desembre de 
2006), mitjançant el qual es defineixen les competèn
cies atribuïdes a la Direcció General de Relacions Inter
nacionals, competeix a aquest òrgan impulsar i coordi
nar les relacions del Govern de la Generalitat amb els 
governs i institucions internacionals. En aquest sentit, 
des del Govern de la Generalitat s’impulsaran amb el 
cos consolar acreditat a Barcelona unes relacions de 
cooperació i d’intercanvi d’informació estructurades, 
fluïdes, constructives i en interès mutu ja sigui en l’àm
bit polític, econòmic i cultural. 

Tal com es desprèn dels continguts exposats anterior
ment, el Govern de la Generalitat considera que els re
presentants del cos consolar acreditats a Barcelona són 
interlocutors privilegiats del Govern en el desplega
ment de les seves relacions exteriors. En aquest sentit, 
des del Departament de la Vicepresidència i, en concret 
des de la Direcció General de Relacions Internacionals, 
es farà de les relacions amb el cos consolar acreditat a 
Barcelona una de les prioritats d’actuació. 

Barcelona, 5 de març de 2007 

Albert Royo i Mariné 
Secretari 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els compromisos adquirits 
pel conseller de la Vicepresidència amb 
el cos consular acreditat a Barcelona 
Tram. 314-01822/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-01821/08. 

1.25.15. 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les demandes presentades 
al conseller de la Vicepresidència pels 
membres del cos consular acreditat a 
Barcelona 
Tram. 314-01823/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-01821/08. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la relació amb el cos con
sular acreditat a Barcelona 
Tram. 314-01824/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-01821/08. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’actuació respecte al cos 
consular acreditat a Barcelona 
Tram. 314-01825/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-01821/08. 

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya 

Proponents: López i Rueda, Rafael 

D’acord amb el que disposen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
les consideracions següents: 

El Departament de Justícia és el responsable de l’exe
cució de les mesures penals alternatives en l’àmbit pe
nal, entre les quals es troben els treballs en benefici de 
la comunitat. 

Les dades que s’indiquen a continuació, es refereixen 
a les penes que els diferents jutjats i Tribunals han de
manat al Departament de Justícia que siguin executades, 
amb relació a persones amb domicili a la ciutat de Bar
celona, des de l’1 de gener de 2006 fins a 31 de desem
bre de 2006: 

– Programes i Persones amb domicili a Barcelona Ciutat 
sotmeses a una pena de Treballs en Benefici de la Co
munitat: 

Programes: 1.363 

Persones: 1.333 

– Programes de TBC executats amb persones amb do
micili a Barcelona Ciutat: 

Programes: 531 

Persones: 531 

Els treballs en Benefici de la Comunitat són penes es
tablertes pel Codi penal (art. 49) que no es podem im
posar sense el consentiment del penat i que obliguen a 
aquest a prestar la seva col·laboració no retribuïda en 
determinades activitats d’utilitat pública o d’interès so
cial. Tenen cobertura de la seguretat social i és el jutge 
qui imposa el nombre de jornades que s’hauran de rea
litzar. Aquest treballs i programes consisteixen entre 
d’altres en: 

– Manteniment d’infraestructures municipals i mobili
ari urbà: neteja, pintura, observació i registre de desper
fectes. 

– Suport a agents de la policia local: campanyes de sen
sibilització ciutadanes, reforç en la vigilància de camins 
escolars. 

– Suport a programes de medi ambient: neteja de bos
cos, camins forestals, platges, parcs i carrers. 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre la substitució de sancions i pe
nes per treballs a favor de la comunitat 
Tram. 314-01901/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01901/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la substitució de sancions i penes per treballs a favor de 
la comunitat 

1.25.15. 

– Col·laboració en activitats extraescolars en centres 
d’ensenyament. 

– Suport en el muntatge d’actes i esdeveniments de ca
ràcter cívic, cultural, esportiu. 

– Suport a campanyes solidàries de recollida de jogui
nes, roba i aliments. 

– Suport a activitats a centres cívics, biblioteques, ca
sals, poliesportius. 

– Participació en centres d’atenció a la gent gran: acom
panyaments, dinamització. 

– Suport a programes de cura d’animals abandonats. 

Barcelona, 1 de març de 2007 

Montserrat Tura i Camafreita 
Consellera de Justícia 

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el conveni amb l’Institut 
Poal de Reumatologia, de Barcelona 
Tram. 314-01909/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01909/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el conveni amb l’Institut Poal de Reumatologia, de Bar
celona 

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: 

El contracte de 20 d’octubre de 1994 subscrit entre el Ser
vei Català de la Salut (SCS) i l’entitat Institut Poal de Reu
matologia per a la prestació de serveis d’assistència inte
grada a pacients susceptibles de malaltia reumatològica 
incloïa: primeres visites, successives de seguiment, avalu
ació del pacient i sessions de teràpia reumatològica. 

El Decret 345/2001 de 24 de desembre, pel qual es re
gula l’establiment dels convenis i contractes de gestió 
de serveis sanitaris en l’àmbit del Servei Català de la 
salut (DOG núm. 3542, de 28-12-01), va suposar que 
els convenis o contractes de gestió de serveis sanitaris 
subscrits prèviament pel SCS s’haguessin de substituir 
per nous convenis o contractes subscrits d’acord amb el 
procediment que estableix aquest Decret. 

De conformitat amb la disposició addicional tercera de 
l’esmentat Decret, el contracte de gestió de serveis sani
taris subscrit entre el SCS i aquesta entitat, es va enten
dre prorrogat fins a la subscripció dels nous contractes 
i com a màxim, fins al 31 de desembre de 2002. Aquest 
termini va ser objecte de successives pròrrogues i, ac
tualment, el Decret 278/2005 de 27 de desembre, esta
bleix que la vigència de determinats contractes per a la 
prestació de serveis sanitaris s’entén prorrogada fins a 
la subscripció dels nous contractes o com a màxim, fins 
al 31 de desembre de 2006. 

Durant l’exercici 2006 el SCS va portar a terme les actua
cions corresponents a la contractació d’aquesta activi
tat d’acord amb el procediment que estableix l’esmen
ta’t Decret 345/2001 de 24 de desembre i amb efectes 
1 de novembre de 2006 (en el cas concret de l’Institut 
Poal de Reumatologia) dins de l’àmbit especialitzat de 
la XHUP. 

A nivell de fluxos de pacients aquests han estat recon
duïts a l’atenció especialitzada de suport corresponent 
a les diferents ABS d’origen dels pacients. 

Per últim aquesta situació jurídica ha afectat a d’altres 
convenis extrahospitalaris amb altres tipologies de ser-

veis i que també han estat revertits a l’àmbit especialit
zat de la XHUP. 

Barcelona, 2 de març de 2007 

Marina Geli i Fàbrega 
Consellera de Salut 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre els objectius del viatge oficial 
del conseller de la Vicepresidència a
l’Índia 
Tram. 314-02022/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02022/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els objectius del viatge oficial del conseller de la Vice
presidència a l’Índia 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pellicer i Punyed, Carles 

Em plau donar resposta a la pregunta escrita de referència 
amb la informació facilitada per la Secretaria d’Afers 
Exteriors. 

Barcelona, 8 de març de 2007 

Josep-Lluís Carod-Rovira 
Vicepresident 

ANNEX 

Els objectius principals marcats en el viatge de l’Hble. 
Conseller de la Vicepresidència a l’Índia són set: 

1. Establir una línia de contacte institucional directe 
amb el govern federal de l’Índia. 

2. Establir una cooperació permanent amb l’Estat de 
Karnataka. 

3. Vincular el sistema innovador català, i en especial la 
Bioregió de Catalunya, amb el sistema innovador indi 
i els seus principals nuclis. 

4. Estimular la cooperació universitària entre Catalunya 
i l’Índia. 

5. Donar suport a les empreses catalanes amb interes
sos a l’Índia i estimular les empreses índies a invertir i 
tenir acords comercials amb Catalunya. 

6. Recolzar la tasca de les ONGDs catalanes, i en par
ticular de la Fundació Vicenç Ferrer a l’Índia. 

7. Reforçar la capacitat d’acció internacional conjunta 
dels Quatre Motors per a Europa. 

Barcelona, 5 de març de 2007 

Albert Royo i Mariné 
Secretari 

1.25.15. 
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Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre l’estratègia prevista per a pro
moure les seleccions esportives catala
nes des de l’àmbit de la responsabilitat 
de les relacions internacionals 
Tram. 314-02111/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02111/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estratègia prevista per a promoure les seleccions es
portives catalanes des de l’àmbit de la responsabilitat 
de les relacions internacionals 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pelegrí i Aixut, Josep Maria 

Em plau donar resposta a la pregunta escrita de referència 
amb la informació facilitada per la Secretaria d’Afers 
Exteriors. 

Barcelona, 8 de març de 2007 

Josep-Lluís Carod-Rovira
 
Vicepresident
 

ANNEX 

El Govern de la Generalitat, d’acord amb el mandat es
tatutari, promou la projecció internacional de les orga
nitzacions catalanes i d’una manera especial les socials, 
les culturals i les esportives. La promoció de la projec
ció de les federacions esportives i de les seves selecci
ons s’emmarca doncs en la política més ampla deriva
da del mandat estatutari. 

El Govern intervé en aquest àmbit com a promoció i 
defensa de l’exercici del dret fonamental d’associació, 
el qual correspon tant a les persones físiques com a les 
entitats jurídiques quan aquestes lliurement s’associen 
amb objectius i fins legítims. 

Aquesta projecció internacional té la seva plena mani
festació quan les organitzacions catalanes esdevenen 
membres de ple dret de les organitzacions internacio
nals afins. Així doncs, el reconeixement internacional 
de les nostres organitzacions constitueix l’eix de la tas
ca de la seva promoció internacional. 

Per aquest motiu, la promoció del reconeixement interna
cional de les organitzacions catalanes comporta per al 
Govern no sols satisfer les demandes que en aquest sen
tit formulin les entitats, sinó també facilitar els elements 
d’informació, comunicació, assessorament jurídic, consul
toria d’estratègies internacionals... que, en el seu conjunt, 
permetin a les organitzacions catalanes decidir amb el 
màxim i ple coneixement possible, quina és la forma 
d’actuar més convenient en l’àmbit internacional. 

1.25.15. 

En aquest sentit el Govern, a més a més de la logística 
que comporten els elements abans indicats, donarà su
port a la projecció internacional, entre d’altres, amb 
ajuts econòmics que contribueixin al pagament de les 
despeses habituals –quotes de membres i desplaçaments 
per participació en òrgans de decisió– que comporta el 
reconeixement internacional. 

Tot i així, la promoció internacional no es tanca en l’àm
bit exclusiu de la integració de les organitzacions ca
talanes en les internacionals afins. Aquesta integració –en 
tant que reconeixement– comporta normalment, prèvia i 
de manera lògica, una feina de necessari coneixement 
internacional de les organitzacions catalanes. 

El Govern duu a terme directament aquesta tasca pro
mocional i també coopera amb organitzacions –esporti
ves o no– constituïdes en l’àmbit de la nostra societat 
civil, amb l’objectiu específic de dinamitzar la presència 
internacional de les entitats catalanes amb el suport dels 
seus socis individuals o de les seves entitats membres. 

En aquestes circumstàncies l’actuació del Govern en 
favor de la projecció internacional de les federacions 
esportives catalanes i de les seves seleccions ve doncs 
marcada: pel compromís de desenvolupar la competèn
cia exclusiva en matèria d’esports que preveu l’estatut; 
per la necessària contribució pública de projectar a l’ex
terior l’àmbit de l’esport i de les seves organitzacions 
a l’exterior; per la voluntat de respectar i defensar el 
dret de lliure associació que correspon a les persones 
jurídiques, esportives o no, catalanes, en el nostre cas. 

El Govern pensa exposar al Parlament les línies estra
tègiques de la seva actuació exterior, seguint el fil i com 
a continuació de l’anterior compareixença en comissió 
de l’Hble. Vicepresident al Parlament. 

Barcelona, 5 de març de 2007 

Albert Royo i Mariné 
Secretari 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les actuacions previstes 
amb relació als danys produïts pel vent 
a la teulada de l’IES Eugeni d’Ors, de 
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) 
Tram. 314-02181/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02181/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions previstes amb relació als danys produïts 
pel vent a la teulada de l’IES Eugeni d’Ors, de Vilafran
ca del Penedès (Alt Penedès) 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Raventós i Pujadó, Joan 
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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: 

Com a conseqüència de les dures condicions meteoro
lògiques del dia 12 febrer que van causar que el fort 
vent s’endugués la teulada de l’edifici de l’IES Eugeni 
d’Ors, de Vilafranca del Penedès, i per tal d’arranjar 
ràpidament aquests desperfectes i de cara a la segure
tat i protecció del centre, la Secretària General del De
partament d’Educació va emetre resolució de data 14 
de febrer de 2007 declarant d’emergència les actuaci
ons, consistents en: 

1) Encomanar a Gisa l’execució d’aquest servei, amb 
un pressupost màxim de 75.000,00 euros. 

2) Autoritzar a Gisa l’adjudicació de les obres a l’em
presa Vicsan-Torredembarra, SA pel procediment ne
gociat. 

S’han hagut de suspendre les classes durant tres dies 
per netejar els desperfectes, però aquests tres dies són 
clarament insuficients per habilitar nous espais. 

A l’estiu està previst substituir tota la coberta de l’IES 
Eugeni d’Ors. 

Barcelona, 1 de març de 2007 

Ernest Maragall i Mira 
Conseller d’Educació 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre les delegacions que té previst 
obrir fora de Catalunya aquesta legisla
tura i sobre els països amb els quals té 
previst establir relacions bilaterals 
Tram. 314-02201/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02201/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les delegacions que té previst obrir fora de Catalunya 
aquesta legislatura i sobre els països amb els quals té 
previst establir relacions bilaterals 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pellicer i Punyed, Carles; Nadal i Malé, 
Joan Miquel 

Em plau donar resposta a la pregunta escrita de referèn
cia amb la informació facilitada per la Secretaria d’A
fers Exteriors. 

Barcelona, 8 de març de 2007 

Josep-Lluís Carod-Rovira 
Vicepresident 

ANNEX 

El Govern ha afirmat en diverses ocasions el seu com
promís de crear oficines de representació de la Genera
litat a l’exterior, tal com preveu el nou Estatut. Així cons
ta a la Declaració programàtica del Govern de l’Entesa 
Nacional pel Progrés i així ho va reiterar l’Hble. Vicepre
sident de la Generalitat, en la seva compareixença a la 
Comissió d’Afers Institucionals del Parlament, el passat 
17 de gener. 

Per tal de fer efectiu aquest compromís, la Secretaria 
d’Afers Exteriors està avaluant l’actual estructura de la 
representació exterior de la Generalitat per tal de defi
nir un nou model que garanteixi una millor representa-
ció internacional dels interessos generals i sectorials de 
Catalunya. El Govern té, doncs, la voluntat d’ordenar 
tota la presència física de la Generalitat a l’exterior que 
englobi el que avui és una presència diversa, preservant 
l’autonomia de gestió de cada òrgan, d’acord amb els 
criteris d’eficàcia i d’optimització de recursos humans 
i materials. Aquesta reorganització estarà vinculada a 
una redefinició dels objectius i de les funcions. 

Una vegada redefinit el model de representació exteri
or, es procedirà a implementar-lo, mitjançant els canvis 
legislatius i reglamentaris pertinents i a reorganitzar i 
ampliar la xarxa d’oficines i delegacions de la Generali
tat. En aquesta segona fase, tal com va anunciar l’Hble. 
Vicepresident, el Govern té la voluntat d’obrir noves 
delegacions a Europa, Amèrica i Àsia, més enllà de les 
que ja funcionen actualment a Brussel·les i a París. 

A partir del model de representació a l’exterior que s’es
tableixi, en aquesta legislatura s’obriran tantes delega
cions a l’exterior com les prioritats polítiques ho acon
sellin, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries i 
els principis d’eficiència, d’eficàcia i de bona adminis
tració. Tanmateix, en la fase actual del procés, és pre
matur establir el nombre de delegacions i els països on el 
Govern té previst obrir noves delegacions, ja que això 
estarà en funció de les necessitats que es detectin en 
aquest procés d’avaluació i de la planificació estratègi
ca de la política exterior catalana. 

Pel que fa a les relacions bilaterals, el Govern impulsarà 
les relacions amb els governs dels estats membres de la 
Unió i de la conca mediterrània, així com de les prin
cipals potències regionals i mundials. Així mateix, el 
Govern enfortirà la política de relacions interregionals 
amb els governs subestatals de regions com Karnataka 
a l’Índia, Guandong a la Xina o Califòrnia, als Estats 
Units. 

Barcelona, 5 de març de 2007 

Albert Royo i Mariné 
Secretari 
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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 

1.27.10. 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 

Substanciació 

Sessió núm. 4 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin
guda el dia 09.03.2007 (DSPC-C 55). 

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 

Substanciació 

Sessió núm. 4 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin
guda el dia 09.03.2007 (DSPC-C 55). 

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 

Substanciació 

Sessió núm. 4 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin
guda el dia 09.03.2007 (DSPC-C 55). 

Pregunta al director general de la Corpo
ració Catalana de Ràdio i Televisió a res
pondre oralment en comissió sobre la 
valoració de les audiències del Canal 33 
Tram. 312-00025/08 

Substanciació 

Sessió núm. 4 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin
guda el dia 09.03.2007 (DSPC-C 55). 

Pregunta al director general de la Corpo
ració Catalana de Ràdio i Televisió a res
pondre oralment en comissió sobre la 
programació esportiva de Catalunya 
Ràdio 
Tram. 312-00026/08 

Substanciació 

Sessió núm. 4 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin
guda el dia 09.03.2007 (DSPC-C 55). 

Pregunta al director general de la Cor
poració Catalana de Ràdio i Televisió a 
respondre oralment en comissió sobre 
els projectes i les propostes per a acon
seguir que TV3 i Catalunya Ràdio esde
vinguin mitjans de referència entre les 
persones nouvingudes 
Tram. 312-00027/08 

Substanciació 

Sessió núm. 4 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin
guda el dia 09.03.2007 (DSPC-C 55). 

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 

Substanciació 

Sessió núm. 4 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin
guda el dia 09.03.2007 (DSPC-C 55). 
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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 

Substanciació 

Sessió núm. 4 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin
guda el dia 09.03.2007 (DSPC-C 55). 

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 minuts» 
del 4 de març 
Tram. 312-00033/08 

Substanciació 

Sessió núm. 4 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin
guda el dia 09.03.2007 (DSPC-C 55). 

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 

Substanciació 

Sessió núm. 4 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin
guda el dia 09.03.2007 (DSPC-C 55). 

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 

Substanciació 

Sessió núm. 4 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin
guda el dia 09.03.2007 (DSPC-C 55). 

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 

Substanciació 

Sessió núm. 4 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin
guda el dia 09.03.2007 (DSPC-C 55). 

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 

Substanciació 

Sessió núm. 4 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin
guda el dia 09.03.2007 (DSPC-C 55). 

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 

Substanciació 

Sessió núm. 4 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin
guda el dia 09.03.2007 (DSPC-C 55). 

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 Cata
lunya adreçats al públic infantil i juvenil 
Tram. 312-00036/08 

Substanciació 

Sessió núm. 4 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin
guda el dia 09.03.2007 (DSPC-C 55). 
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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 

Substanciació 

Sessió núm. 4 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin
guda el dia 09.03.2007 (DSPC-C 55). 

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 

Substanciació 

Sessió núm. 4 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin
guda el dia 09.03.2007 (DSPC-C 55). 

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 

Substanciació 

Sessió núm. 4 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin
guda el dia 09.03.2007 (DSPC-C 55). 

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 

Substanciació 

Sessió núm. 4 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin
guda el dia 09.03.2007 (DSPC-C 55). 

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 

Substanciació 

Sessió núm. 4 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin
guda el dia 09.03.2007 (DSPC-C 55). 
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 3. TRAMITACIONS EN CURS 
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT 

2.25. PREGUNTES AL GOVERN 

PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ2.25.10. 

Pregunta al Govern a respondre oral
ment en comissió sobre la política de 
personal de l’anterior conseller de Jus
tícia 
Tram. 311-00010/08 

Retirada 

Retirada: Núria de Gispert i Català, del Grup Parlamen
tari de Convergència i Unió. 

Sessió núm. 4 de la Comissió de Justícia, Dret i Segure
tat Ciutadana, tinguda el dia 08.03.2007 (DSPC-C 51). 

3.25. PREGUNTES AL GOVERN 

PREGUNTES ORALS EN EL PLE3.25.05. 

Pregunta al Govern a respondre oral
ment en el Ple sobre el calendari pre
vist per a la creació del parc natural de 
la zona lacustre de Banyoles 
Tram. 310-00034/08 

Anunci: Pere Bosch Cuenca, del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 
12.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Pere Bosch i Cuenca, diputat del Grup Parlamentari d’Es
querra Republicana de Catalunya, presenta la següent 
pregunta al Govern a respondre oralment al Ple, d’a
cord amb allò que preveu l’article 141 del Reglament 
de la Cambra. 

– Quin és el calendari previst per al desenvolupament 
del processos de creació del Parc Natural de la zona 
Lacustre de Banyoles i de redacció i aprovació del seu 
pla especial de protecció del medi natural i del paisatge? 

Palau del Parlament, 9 de març de 2007 

Pere Bosch i Cuenca 
Diputat 

Pregunta al Govern a respondre oral
ment en el Ple sobre els menors en si
tuació de risc social a Barcelona 
Tram. 310-00035/08 

Anunci: Carina Mejías Sánchez, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 
12.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carina Mejías i Sánchez, Diputada del Grup Parlamen
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveu el Reglament de la Cambra, presenta la se
güent pregunta al Govern de la Generalitat per tal que 
li sigui contestada oralment en el Ple que s’ha de cele
brar els propers dies 14 i 15 de març d’enguany: 

– Quines mesures pensa adoptar el Govern de la Gene
ralitat respecte els menors en situació de risc social que 
hi ha a la ciutat de Barcelona? 

Palau del Parlament, 12 de març de 2007 

Carina Mejías Sánchez 
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Pregunta al Govern a respondre oral
ment en el Ple sobre la política laboral 
del Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació 
Tram. 310-00036/08 

Anunci: José Domingo Domingo, del Grup 
Mixt 
Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 
12.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA 

José Domingo Domingo, portavoz adjunto del Grupo 
Parlamentario Mixto, perteneciente a Ciutadans - Partido 
de la Ciudadanía, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 141 y 142. 2 del Reglamento de la Cámara, 
presenta la siguiente pregunta para que sea respondida 
oralmente por el gobierno ante el Pleno 

Interesa saber a este diputado y a su Grupo Parlamen
tario: 

– ¿Cuál es su visión sobre la política laboral de la Con
selleria d’Interior, Relacions Institucionals i Participació? 

Palau del Parlament, lunes, 12 de marzo de 2007 

José Domingo Domingo 

Pregunta al Govern a respondre oral
ment en el Ple sobre l’opinió del con
seller de Governació i Administracions 
Públiques pel que fa a la crisi del ser
vei de rodalia de Renfe i les recomana
cions de no pagar el bitllet 
Tram. 310-00038/08 

Anunci: Felip Puig i Godes, del Grup Par
lamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 
12.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Felip Puig i Godes, Portaveu, del Grup de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 141 
i 142 del Reglament de la Cambra formula la següent 
pregunta oral en el Ple al Govern, 

– Quina és l’opinió del Conseller de Governació sobre 
la crisi del ferrocarril de rodalies i les recomanacions 
als usuaris per tal de no pagar el bitllet? 

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2007 

Felip Puig i Godes 
Portaveu del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre oral
ment en el Ple sobre el conveni signat 
amb l’Ajuntament de Barcelona per a la 
construcció de residències per a gent 
gran 
Tram. 310-00037/08 

Anunci: Felip Puig i Godes, del Grup Par
lamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 
12.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Felip Puig i Godes, Portaveu, del Grup de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 141 
i 142 del Reglament de la Cambra formula la següent 
pregunta oral en el Ple al Govern, 

– Quin és l’estat d’execució del conveni signat entre la 
Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona per a la cons
trucció de residències per a la gent gran? 

Palau del Parlament, 12 de març de 2007 

Felip Puig i Godes 
Portaveu del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre oral
ment en el Ple sobre les sales de mú
sica en viu 
Tram. 310-00039/08 

Anunci: Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 
12.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Dolors Camats i Luis, diputada del grup parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa, 
d’acord amb allò que preveu l’article 141 del Regla
ment del Parlament, formula la següent pregunta al Con
sell Executiu, per tal que sigui contestada oralment en 
el Ple. 

– Quin és el capteniment del Govern en relació a les 
sales de música en viu? 

Palau del Parlament, 12 de març de 2007 

Dolors Camats i Luis 
Diputada 
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Pregunta al Govern a respondre oral
ment en el Ple sobre el balanç i la situ
ació de l’ocupació a Catalunya 
Tram. 310-00040/08 

Anunci: Miquel Iceta i Llorens, del Grup 
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel 
Canvi 
Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 
12.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Miquel Iceta i Llorens, Portaveu del Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es pre
veu en els articles 141 i 142 del Reglament de la Cam
bra, formula la següent pregunta al Consell Executiu 
per tal que sigui contestada oralment en el Ple del 14 de 
març. 

– Quin és el balanç i situació de l’ocupació a Cata
lunya? 

Palau del Parlament, 12 de març de 2007 

Miquel Iceta i Llorens 
Portaveu 

Pregunta al president de la Generalitat 
a respondre oralment en el Ple sobre 
l’estratègia del Govern pel que fa al 
desplegament de l’Estatut d’autonomia 
Tram. 317-00027/08 

Anunci: Albert Rivera Díaz, del Grup Mixt 
Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 
12.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA 

Albert Rivera Díaz,  portavoz del Grupo Parlamentario 
Mixto, perteneciente a Ciutadans - Partido de la Ciuda
danía, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 141 
y 142. 2 del Reglamento de la Cámara, presenta la si
guiente pregunta para que sea respondida oralmente 
por el Presidente ante el Pleno 

Interesa saber a este diputado y a su Grupo Parlamen
tario: 

– ¿Cuál es la estrategia del gobierno respecto al desplie
gue del Estatuto de Autonomía de Cataluña? 

Palau del Parlament, lunes, 12 de marzo de 2007 

Albert Rivera Díaz 

Pregunta al president de la Generalitat 
a respondre oralment en el Ple sobre 
els primers cent dies de govern 
Tram. 317-00026/08 

Anunci: Josep Piqué i Camps, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalu
nya 
Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 
12.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Piqué i Camps, President del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya al Parlament, d’acord 
amb el que disposa l’article 142 del Reglament de la 
Cambra, formula la següent pregunta al Molt Honora
ble President de la Generalitat per tal que sigui contes
tada oralment en el proper ple que s’ha de celebrar els 
dies 14 i 15 de març d’enguany: 

– Pensa el Molt Honorable President de la Generalitat 
que els primers cent dies del seu Govern han estat po
sitius pels ciutadans i ciutadanes de Catalunya? 

Palau del Parlament, 12 de març de 2007 

Josep Piqué i Camps 

Pregunta al president de la Generalitat 
a respondre oralment en el Ple sobre 
el balanç de l’acció de govern 
Tram. 317-00028/08 

Anunci: Felip Puig i Godes, del Grup Par
lamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 
12.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Felip Puig i Godes, Portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb allò que es preveuen 
en els articles 141 i 142 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per a la seva resposta oral 
pel Molt Honorable President de la Generalitat, en el 
transcurs del punt corresponent de l’Ordre del Dia de la 
propera Sessió Plenària: 

– Quina és l’opinió del Molt Hble. President de la Ge
neralitat en relació al balanç de l’acció de govern? 

Palau del Parlament, 12 de març de 2007 

Felip Puig i Godes 
Portaveu del G. P. de CiU 

3.25.05. 
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Pregunta al president de la Generalitat 
a respondre oralment en el Ple sobre 
la situació política actual 
Tram. 317-00029/08 

Anunci: Jordi Miralles i Conte, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 
12.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Jordi Miralles i Conte, portaveu adjunt del grup par
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra 
Unida i Alternativa (ICV-EUiA), d’acord amb allò que 
preveu l’article 141 del Reglament del Parlament, for
mula la següent pregunta al president de la Generalitat. 

– Quin és el capteniment del Govern en relació a l’ac
tual situació política? 

Palau del Parlament, 12 de març de 2007 

Jordi Miralles i Conte 
Portaveu Adjunt 

Pregunta al president de la Generalitat 
a respondre oralment en el Ple sobre 
el garantiment de l’estabilitat política i 
del desplegament del Pla de govern 
davant la situació de crispació política 
a l’Estat espanyol 
Tram. 317-00030/08 

Anunci: Joan Ridao i Martín, del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 
12.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Joan Ridao i Martín, Portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, fent ús del que 
es determina als articles 142 i 143, del Reglament del 
Parlament, formula la següent pregunta al Molt Hono
rable President de la Generalitat per tal que sigui con
testada oralment en el Ple del dia 14 de març de 2007. 

– Com pensa el M. H. President de la Generalitat garantir 
l’estabilitat política i el Desplegament del Pla de Go
vern, aprovat aquesta setmana, davant la situació de 
crispació política que es viu a l’Estat? 

Palau del Parlament, 12 de març de 2007 

Joan Ridao i Martín 
Portaveu del GP ERC 

3.25.15. 

Pregunta al president de la Generalitat 
a respondre oralment en el Ple sobre 
el Pla de govern 
Tram. 317-00031/08 

Anunci: Miquel Iceta i Llorens, del Grup 
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel 
Canvi 
Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 
12.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Miquel Iceta i Llorens, Portaveu del Grup parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús del que es de
termina als articles 141 i 142, del Reglament del Parla
ment, formula la següent pregunta al Molt Honorable 
President de la Generalitat per tal que sigui contestada 
oralment en el Ple del dia 14 de març. 

– Quina valoració fa el Molt Honorable President de la 
Generalitat sobre el Pla de Govern? 

Palau del Parlament, 12 de març de 2007 

Miquel Iceta i Llorens 
Portaveu 

3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre el viatge del conseller de 
Cultura i Mitjans de Comunicació a Nova 
York 
Tram. 314-03111/08 

Formulació: Carina Mejías Sánchez, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

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 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

El Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació ha 
viatjat recentment a NovaYork (Estats Units) per assistir 
a la inauguració de l’exposició «Barcelona & Moder
nity: Gaudí to Dalí» al Metropolitan Museum of Art. 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Parla
mentari: 
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1. Quins són els motius que justifiquen el viatge del 
Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació per assis
tir a la inauguració de l’exposició «Barcelona & Moder
nity: Gaudí to Dalí» al Metropolitan Museum of Art? 

2. Quin ha estat el cost total del viatge del Conseller de 
Cultura i Mitjans de Comunicació per assistir a la inau
guració de l’exposició «Barcelona & Modernity: Gaudí 
to Dalí» al Metropolitan Museum of Art, desglossat per 
conceptes? 

3. Quines persones i en raó de quin càrrec acompanyaven 
al Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació a No-
va York i quina és la justificació 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 Cultura i Mitjans de Comunicació? 

5. Quins ha estat els resultats i/o acords assolits i quina 
és la valoració que fa el Govern del viatge del Conse
ller de Cultura i Mitjans de Comunicació a Nova York? 

Palau del Parlament, 5 de març de 2007 

Carina Mejías Sánchez 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre la presa de possessió dels 
membres designats del Consell Asses
sor de RTVE a Catalunya 
Tram. 314-03112/08 

Formulació: Joana Ortega i Alemany, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

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. 

El proppassat 21 de desembre el Parlament de Catalu
nya, en sessió plenària, va designar els 13 membres del 
Consell assessor de RTVE a Catalunya. A data d’avui, 
després de quasi dos mesos i mig, encara no han pres 
possessió. 

És per això que interessa saber, 

– Quin és el motiu que justifica que el Govern no hagi 
fet possible la presa de possessió dels esmentats mem
bres i, per tant, la renovació del Consell? 

Palau del Parlament, 5 de març de 2007 

Joana Ortega i Alemany 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la data prevista per la pre
sa de possessió dels membres desig
nats del Consell Assessor de RTVE a 
Catalunya 
Tram. 314-03113/08 

Formulació: Joana Ortega i Alemany, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

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. 

El proppassat 21 de desembre el Parlament de Catalu
nya, en sessió plenària, va designar els 13 membres del 
Consell assessor de RTVE a Catalunya. A data d’avui, 
després de quasi dos mesos i mig, encara no han pres 
possessió. 

És per això que interessa saber, 

– Quina és la data concreta prevista per la presa de pos
sessió dels membres del Consell? 

Palau del Parlament, 5 de març de 2007 

Joana Ortega i Alemany 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre la relació entre la situació del 
centre de RTVE a Catalunya i la manca 
de renovació del Consell Assessor 
Tram. 314-03114/08 

Formulació: Joana Ortega i Alemany, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

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. 

El proppassat 21 de desembre el Parlament de Catalu
nya, en sessió plenària, va designar els 13 membres del 
Consell assessor de RTVE a Catalunya. A data d’avui, 
després de quasi dos mesos i mig, encara no han pres 
possessió. 

És per això que interessa saber, 

– Té alguna relació la manca d’actuació del Govern, pel 
que fa a la no renovació del Consell, amb la presumpta 

3.25.15. 
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crisi del centre de Sant Cugat del Vallès de RTVE a 
Catalunya? 

Palau del Parlament, 5 de març de 2007 

Joana Ortega i Alemany
 
Diputada del G. P. de CiU
 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre la contractació de personal 
per a atendre les persones que es volen 
acollir als beneficis que estableix la Llei 
de l’Estat 39/2006, relativa a l’atenció a 
les persones dependents 
Tram. 314-03115/08 

Formulació: Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, diputat del Grup de Con
vergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’ar
ticle 144 del Reglament de la Cambra formula la se
güent pregunta per escrit al Govern. 

En el Telenotícies-migdia de TV3 del dia 28.02.07, s’ha 
anunciat que el Departament d’Acció Social i Ciutada
nia «contractarà més de 100 persones que han d’analit
zar qui pot acollir-se a la Llei de la dependència». En 
relació a aquesta notícia: 

– Quines previsions de contractació té la Generalitat? 
Quina forma de contractació hi ha prevista? (amb em
presa externa o amb personal propi, detallant la fórmula 
que s’utilitzi) Quantes persones es contractaran? Quantes 
persones hi ha previst atendre? Com s’organitzarà aquesta 
atenció? Quins sistemes d’informació hi ha previstos? 

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2007 

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la situació dels menors en 
procés d’adopció a les repúbliques del 
Congo 
Tram. 314-03116/08 

Formulació: Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

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 

3.25.15. 

l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Govern. 

– En el Telenotícies-migdia de TV3 del dia 28.02.07, 
s’ha anunciat que una delegació dels pares i mares que 
estan tramitant les adopcions a les Repúbliques del Con
go marxen al Congo per portar aliments i medicaments als 
nens i nenes que es troben a les Cases Bressol d’ADIC 
(Entitat Col·laboradora d’Adopció Internacional). Qui
nes actuacions ha realitzat la Generalitat per a garantir 
el bé superior d’aquests infants que estan en procés d’a
dopció? Sabia la Generalitat la situació precària d’ali
mentació i salut en què es troben aquests nens i nenes 
en procés d’adopció? Quin representant de l’Institut 
Català de l’Adopció i l’Acolliment ha estat desplaçat al 
Congo per preservar els drets d’aquests infants, atès que 
l’ECAI té suspesa la seva acreditació per aquestes adop
cions i des de quina data? 

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2007 

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre la subvenció de les actuaci
ons de la Federació Catalana de Patinat
ge per a ingressar en la Confederació 
Sud-americana de Patinatge 
Tram. 314-03117/08 

Formulació: Daniel Sirera i Bellés, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

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 con
testada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

– Ha subvencionat el Govern de la Generalitat les ac
tuacions de la Federació Catalana de Patinatge per in
gressar a la Federació Sudamericana? 

Palau del Parlament, 1 de març de 2007 

Daniel Sirera i Bellés 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les herències intestades o 
a favor de la Generalitat 
Tram. 314-03118/08 

Formulació: Daniel Sirera i Bellés, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

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 Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contes
tada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

1. Quantes persones hereten en favor de la Generalitat 
voluntària o per inexistència d’hereus coneguts o altres 
motius, cada any? 

2. Quin va ser l’import total de les herències rebudes 
per la Generalitat durant els anys 2004, 2005 i 2006, en 
cada supòsit? 

Palau del Parlament, 1 de març de 2007 

Daniel Sirera i Bellés 

3. Quin ha estat el cost d’aquests retrats i qui l’ha assu
mit? 

Palau del Parlament, 1 de març de 2007 

Daniel Sirera i Bellés 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre les persones que pertanyen a 
grups antisistema o hi participen 
Tram. 314-03120/08 

Formulació: Daniel Sirera i Bellés, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

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 Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contes
tada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

– Quants persones estima el Govern que pertanyen o 
participen en grups antisistema a Catalunya i quina és 
la seva distribució territorial, si en té dades? 

Palau del Parlament, 1 de març de 2007 

Daniel Sirera i Bellés 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els retrats del president de 
la Generalitat penjats en edificis oficials 
Tram. 314-03119/08 

Formulació: Daniel Sirera i Bellés, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

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 Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contes
tada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

1. Quants ajuntaments o consells comarcals han dema
nat retrats del M. H. President de la Generalitat, José 
Montilla per colocar-los a les seus dels consistoris? 

2. Quants retrats del M. H. President de la Generalitat, 
José Montilla s’han penjat en edificis oficials, desglos
sat per tipus d’edifici? 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre el servei de cotxes oficials 
Tram. 314-03121/08 

Formulació: Daniel Sirera i Bellés, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

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 Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contes
tada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

1. Quants i quins alts càrrecs del govern tenen dret a 
cotxe oficial? 

2. Quin és el nombre de xofers que requereix el servei 
de cotxes oficials per als càrrecs, desglossat per depar
taments i el seu cost? 

3.25.15. 
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3. Quin és el número de cotxes oficials de què disposa 
l’Administració de la Generalitat i en quin règim de 
propietat o lloguer els té? 

4. Quines són les empreses amb les quals l’administra
ció de la Generalitat té contractat els serveis de rènting, 
leasing o lloguer dels vehicles pel servei oficial i el vo
lum de facturació de cadascuna? 

Palau del Parlament, 2 de març de 2007 

Daniel Sirera i Bellés 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

– Té previst el Govern impulsar una llei per regular la 
prostitució a Catalunya? 

Palau del Parlament, 2 de març de 2007 

Daniel Sirera i Bellés 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les oficines de la Genera
litat a l’estranger 
Tram. 314-03122/08 

Formulació: Daniel Sirera i Bellés, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

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. Quin és el cost anual de cadascuna de les oficines 
que la Generalitat té a l’estranger i de quin organisme 
depenen? 

2. Quin és el personal que treballa en cada oficina i 
quines funcions o feina realitza? 

Palau del Parlament, 1 de març de 2007 

Daniel Sirera i Bellés 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió d’impulsar una 
llei que reguli la prostitució 
Tram. 314-03123/08 

Formulació: Daniel Sirera i Bellés, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

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: 

3.25.15. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la promesa del conseller 
de Política Territorial i Obres Públiques 
de dormir a casa d’algun dels veïns del 
barri del Carmel, de Barcelona, afectats 
per l’enfonsament del túnel de la línia 5 
del metro 
Tram. 314-03124/08 

Formulació: Daniel Sirera i Bellés, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

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 conseller de Política Territorial va prometre que dor
miria a casa d’algun dels afectats per l’enfonsament de 
la cua de maniobres del Carmel. 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

1. Ha complert el Conseller de Política Territorial amb 
la seva promesa de que dormiria a casa d’algun dels 
afectats per l’enfonsament de la cua de maniobres del 
Carmel? 

2. En cas negatiu, quan pensa el Conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques complir amb la seva pro
mesa que dormir a casa d’algun dels afectats per l’en
fonsament de la cua de maniobres del Carmel? 

Palau del Parlament, 1 de març de 2007 

Daniel Sirera i Bellés 

3. TRAMITACIONS EN CURS 



 

 

 

 

 

113 

Núm. 47 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 20 de març de 2007 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els cursos de català que 
segueix el president de la Generalitat 
Tram. 314-03125/08 

Formulació: Daniel Sirera i Bellés, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

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 President de la Generalitat rep cursos de català.
 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari:
 

1. Té previst el President de la Generalitat examinar-se 
per obtenir el certificat de suficiència (nivell C) de la 
Junta Permanent de Català? 

2. Estan sent sufragats aquests cursos amb recursos pú
blics? En cas afirmatiu, quin és el cost? 

Palau del Parlament, 2 de març de 2007 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió de recuperar el 
projecte de llei de retribució d’alts càr
recs de designació parlamentària 
Tram. 314-03127/08 

Formulació: Daniel Sirera i Bellés, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

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. Te previst el Govern recuperar el projecte de llei so
bre retribucions d’alts càrrecs de designació parlamen
tària que va presentar l’anterior legislatura? 

Palau del Parlament, 5 de març de 2007 

Daniel Sirera i Bellés 

Daniel Sirera i Bellés 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els càrrecs de confiança 
que ha nomenat aquesta legislatura 
Tram. 314-03126/08 

Formulació: Daniel Sirera i Bellés, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

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. Quants càrrecs de confiança ha nomenat el govern en
 
aquesta legislatura i quins són els seus noms, desglos
sat per departament?
 

2. Hi ha excepcions en la limitació de 218 llocs even
tuals que s’ha anunciat?
 

Palau del Parlament, 1 de març de 2007
 

Daniel Sirera i Bellés 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el fet que el president del 
Govern espanyol hagi rebutjat la pre
sència del Govern de la Generalitat en 
la cimera amb el Govern del Marroc 
Tram. 314-03128/08 

Formulació: Daniel Sirera i Bellés, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

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 aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

– Quina opinió li mereix al Govern de la Generalitat 
que el President del Govern espanyol hagi rebutjat la 
presència del Govern de la Generalitat en la cimera que 
es va celebrar el dia 5 de març a Rabat (Marroc) entre 
els Governs d’Espanya i del Marroc? 

Palau del Parlament, 6 de març de 2007 

Daniel Sirera i Bellés 

3.25.15. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 



 

 

 

 

 

114 

20 de març de 2007 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 47 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les borses d’habitatge del 
Camp de Tarragona i les Terres de 
l’Ebre 
Tram. 314-03129/08 

Formulació: Meritxell Ruiz i Isern, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Meritxell Ruiz i Isern, Diputada del Grup Parlamenta
ri de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 144 del reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta escrita al Govern. 

– Quantes Borses d’habitatge hi ha a les comarques del 
Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre i en quines pobla
cions? 

Palau del Parlament, 1 de març de 2007 

Meritxell Ruiz i Isern 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les borses d’habitatge de 
la província de Lleida 
Tram. 314-03131/08 

Formulació: Meritxell Ruiz i Isern, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Meritxell Ruiz i Isern, Diputada del Grup Parlamenta
ri de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 144 del reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta escrita al Govern. 

– Quantes Borses d’habitatge hi ha a les comarques de 
Lleida i en quines poblacions? 

Palau del Parlament, 1 de març de 2007 

Meritxell Ruiz i Isern 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les borses d’habitatge de 
la província de Barcelona 
Tram. 314-03130/08 

Formulació: Meritxell Ruiz i Isern, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Meritxell Ruiz i Isern, Diputada del Grup Parlamenta
ri de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 144 del reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta escrita al Govern. 

– Quantes Borses d’habitatge hi ha a les comarques de 
Barcelona i en quines poblacions? 

Palau del Parlament, 1 de març de 2007 

Meritxell Ruiz i Isern 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les borses d’habitatge de 
la província de Girona 
Tram. 314-03132/08 

Formulació: Meritxell Ruiz i Isern, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Meritxell Ruiz i Isern, Diputada del Grup Parlamenta
ri de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 144 del reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta escrita al Govern. 

– Quantes Borses d’habitatge hi ha a les comarques de 
Girona i en quines poblacions? 

Palau del Parlament, 1 de març de 2007 

Meritxell Ruiz i Isern 
Diputada del G. P. de CiU 
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Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre el nombre de pisos de lloguer 
de cada borsa d’habitatge del Camp de 
Tarragona i les Terres de l’Ebre 
Tram. 314-03133/08 

Formulació: Meritxell Ruiz i Isern, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Meritxell Ruiz i Isern, Diputada del Grup Parlamenta
ri de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 144 del reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta escrita al Govern. 

– Quin és el número de pisos de lloguer de cada Borsa 
d’Habitatge que hi ha a les comarques del Camp de 
Tarragona i Terres de l’Ebre? 

Palau del Parlament, 1 de març de 2007 

Meritxell Ruiz i Isern 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre de pisos de llo
guer de cada borsa d’habitatge de la 
província de Barcelona 
Tram. 314-03134/08 

Formulació: Meritxell Ruiz i Isern, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Meritxell Ruiz i Isern, Diputada del Grup Parlamenta
ri de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 144 del reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta escrita al Govern. 

– Quin és el número de pisos de lloguer de cada Borsa 
d’Habitatge que hi ha a les comarques de Barcelona? 

Palau del Parlament, 1 de març de 2007 

Meritxell Ruiz i Isern 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre de pisos de llo
guer de cada borsa d’habitatge de la 
província de Lleida 
Tram. 314-03135/08 

Formulació: Meritxell Ruiz i Isern, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Meritxell Ruiz i Isern, Diputada del Grup Parlamenta
ri de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 144 del reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta escrita al Govern. 

– Quin és el número de pisos de lloguer de cada Borsa 
d’Habitatge que hi ha a les comarques de Lleida? 

Palau del Parlament, 1 de març de 2007 

Meritxell Ruiz i Isern 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre de pisos de llo
guer de cada borsa d’habitatge de la 
província de Girona 
Tram. 314-03136/08 

Formulació: Meritxell Ruiz i Isern, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Meritxell Ruiz i Isern, Diputada del Grup Parlamenta
ri de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 144 del reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta escrita al Govern. 

– Quin és el número de pisos de lloguer de cada Borsa 
d’Habitatge que hi ha a les comarques de Girona? 

Palau del Parlament, 1 de març de 2007 

Meritxell Ruiz i Isern 
Diputada del G. P. de CiU 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre d’habitatges 
públics de lloguer previstos per al 2007 
Tram. 314-03137/08 

Formulació: Meritxell Ruiz i Isern, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Meritxell Ruiz i Isern, Diputada del Grup Parlamenta
ri de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 144 del reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta escrita al Govern. 

– Quants pisos d’habitatge públic de lloguer estan pre
vistos fer el 2007? 

Palau del Parlament, 1 de març de 2007 

Meritxell Ruiz i Isern 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre el nombre d’habitatges pú
blics de lloguer per a joves previstos per 
al 2007 
Tram. 314-03138/08 

Formulació: Meritxell Ruiz i Isern, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Meritxell Ruiz i Isern, Diputada del Grup Parlamenta
ri de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 144 del reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta escrita al Govern. 

– Quants pisos d’habitatge públic de lloguer per a joves 
estan previstos fer el 2007? 

Palau del Parlament, 1 de març de 2007 

Meritxell Ruiz i Isern 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el grau d’execució de les 
inversions previstes per ICF Equipa
ments per al 2006 
Tram. 314-03139/08 

Formulació: Jordi Turull i Negre, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

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, 

Segons la informació publicada pel diari El País el 27 
de febrer de 2007, el conseller delegat de l’Institut Ca
talà de Finances (ICF), el Sr. Josep Maria Ayala, la filial 
ICF Equipaments va executar durant l’any 2006 inver
sions per un import de 146 milions d’ euros dels 520 
milions d’ euros previstos. 

– Quin és el grau d’execució de les inversions previs
tes per l’Institut Català de Finances (ICF) Equipaments 
durant l’any 2006? Es demana la relació de projectes 
d’inversió, el seu import previst inicialment i l’execu
tat a 31 de desembre de 2006. 

Palau del Parlament, 5 de març de 2007 

Jordi Turull i Negre 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els projectes de l’Institut 
Català de Finances que s’han d’execu
tar durant el 2007 i el 2008 
Tram. 314-03140/08 

Formulació: Jordi Turull i Negre, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

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, 

Segons la informació publicada pel diari El País el 27 de 
febrer de 2007, el conseller delegat de l’Institut Català de 
Finances (ICF), el Sr. Josep Maria Ayala, la filial ICF 
Equipaments té en cartera projectes per valor de 600 
milions d’ euros a executar durant l’any 2007 i 2008. 

– Quins són aquests projectes que té en cartera per l’Ins
titut Català de Finances (ICF) Equipaments a executar 
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durant els anys 2007 i 2008? Es demana la relació dels ment de l’escola de Sant Quirze de Safaja (Vallès Ori
projectes i els imports que té previst destinar-hi. ental)? 

Palau del Parlament, 5 de març de 2007 Palau del Parlament, 1 de març de 2007 

Jordi Turull i Negre Jordi Turull i Negre 
Diputat del G. P. de CiU Diputat de G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre el grau d’execució de les in
versions del Ministeri de Foment a Cata
lunya durant els anys 2004, 2005 i 2006 
Tram. 314-03141/08 

Formulació: Jordi Turull i Negre, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

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, 

Segons dades de la Cambra de Comerç de Barcelona, 
l’Estat espanyol, a través del Ministeri de Foment i els 
seus organismes, hauria deixat d’invertir a Catalunya 
1.760 milions d’ euros en obra pública en 3 anys. 

– Quines dades coneix el Govern sobre quin ha estat el 
grau d’execució de les inversions del Ministeri de Foment 
i els seus organismes a Catalunya durant els anys 2004, 
2005 i 2006? Es demana inversió pressupostada i grau 
d’execució de les inversions del Ministeri de Foment i els 
seus organismes per als anys 2004, 2005 i 2006. 

Palau del Parlament, 5 de març de 2007 

Jordi Turull i Negre 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el calendari previst per a 
la construcció i la posada en funciona
ment de l’escola de Sant Quirze de 
Safaja (Vallès Oriental) 
Tram. 314-03142/08 

Formulació: Jordi Turull i Negre, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

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, 

– Quin és el calendari previst pel govern tant pel que fa 
a l’execució de l’obra com de la posada en funciona-

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre els serveis previstos per a la 
nova escola de Sant Quirze de Safaja 
(Vallès Oriental) 
Tram. 314-03143/08 

Formulació: Jordi Turull i Negre, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

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, 

– Quins serveis té previst el govern que aculli la nova 
escola de Sant Quirze de Safaja (Vallès Oriental)? 

Palau del Parlament, 1 de març de 2007 

Jordi Turull i Negre 
Diputat de G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els membres del Consor
ci del Circuit de Catalunya designats 
per la Generalitat i sobre llurs retribu
cions 
Tram. 314-03144/08 

Formulació: Jordi Turull i Negre, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

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, 

– Quins són els membres designats per part de la Gene
ralitat que integren el Consorci del Circuit de Catalunya? 

– Quines retribucions econòmiques reben anualment 
els membres de la Generalitat que integren el Consor
ci del Circuit de Catalunya? En cas de tractar-se de di
etes o indemnitzacions indiquis el tipus i la quantia. 

Palau del Parlament, 1 de març de 2007 

Jordi Turull i Negre 
Diputat de G. P. de CiU 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els ingressos anuals del 
director de l’Institut Ramon Llull 
Tram. 314-03145/08 

Formulació: Jordi Turull i Negre, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Jordi Turull i Negre, Diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Govern, 

– Quin és l’import total dels ingressos anuals bruts que 
percep el director de l’Institut Ramon Llull? Percep 
d’altres retribucions o indemnitzacions a banda del sa
lari? Quines i amb quin import? 

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2007 

Jordi Turull i Negre 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre els ingressos anuals del direc
tor del Consorci Casa de les Llengües 
Tram. 314-03147/08 

Formulació: Jordi Turull i Negre, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Jordi Turull i Negre, Diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Govern, 

– Quin és l’import total dels ingressos anuals bruts que 
percep el director del Consorci Casa de les Llengües? 
Percep d’altres retribucions o indemnitzacions a banda 
del salari? Quines i amb quin import? 

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2007 

Jordi Turull i Negre 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els ingressos anuals dels 
membres del Consell de Direcció de 
l’Institut Ramon Llull 
Tram. 314-03146/08 

Formulació: Jordi Turull i Negre, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Jordi Turull i Negre, Diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Govern, 

– Quin és l’import total dels ingressos anuals bruts que 
perceben cadascun dels membres del consell de direc
ció del consorci de l’Institut Ramon Llull? 

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2007 

Jordi Turull i Negre 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els ingressos anuals dels 
membres del Consell de Direcció del 
Consorci Casa de les Llengües 
Tram. 314-03148/08 

Formulació: Jordi Turull i Negre, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Jordi Turull i Negre, Diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Govern, 

– Quin és l’import total dels ingressos anuals bruts que 
perceben cadascun dels membres del consell de direc
ció del Consorci Casa de les Llengües? 

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2007 

Jordi Turull i Negre 
Diputat del G. P. de CiU 
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Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre la contaminació de pous en el 
sector de l’antiga fàbrica Bendibérica, 
de Parets del Vallès (Vallès Oriental) 
Tram. 314-03149/08 

Formulació: Jordi Turull i Negre, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

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, 

Al municipi de Parets del Vallès (Vallès Oriental), l’ajun
tament i l’empresa Honeywell davant la greu contami
nació del sector de l’antiga fàbrica Bendibérica, estan 
oferint diners als propietaris de pous per tal que proce
deixin a la seva clausura sense explicitar per res si és 
previst o no procedir al sanejament del sòl previ a la 
possible edificació del sector. Interessa saber a aquest 
diputat: 

– Quina opinió li mereix al Departament de Medi Am
bient i Habitatge l’actuació de l’Ajuntament de Parets 
del Vallès i l’empresa Honeywell d’intentar arribar a 
acords econòmics amb propietaris de pous per tal que 
els clausurin davant l’evidència de la contaminació per 
la concentració elevada de certs compostos químics? 

– Considera apropiada aquesta formula –més pròpia 
d’altres països– d’arribar a acords dineraris amb els pro
pietaris i particulars afectats per la contaminació dels 
seus pous com a via per resoldre la contaminació greu 
del tot el sector de l’antiga fàbrica Bendibérica? 

– Té previst el Govern alguna actuació en aquesta qües
tió? En cas afirmatiu, en quina línia pensa actuar? 

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2007 

Jordi Turull i Negre 
Diputat de G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el calendari previst per a 
la construcció i la posada en funciona
ment de l’embassament de Castellcir 
(Vallès Oriental) 
Tram. 314-03150/08 

Formulació: Jordi Turull i Negre, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

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, 

– Quin és a hores d’ara el calendari previst per a la cons
trucció i posada en funcionament de l’embassament de 
Castellcir (Vallès Oriental)? 

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2007 

Jordi Turull i Negre 
Diputat de G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre les obres i les reformes del 
CAP Jaume I, de Vilanova i la Geltrú 
(Garraf) 
Tram. 314-03151/08 

Formulació: Esteve Orriols i Sendra, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Esteve Orriols i Sendra, Diputat 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 

Les obres i reformes que es porten a terme al Centre 
d’atenció primària Jaume I de Vilanova i la Geltrú con
tribueixen molt negativament en les condicions de tre
ball de metges i infermeres i fan més complicades les 
llargues cues i hores d’espera dels pacients. 

Per aquests motius el diputat que subscriu demana co
nèixer: 

– En què han consistit les obres i reformes que es porten 
a terme al Centre d’atenció primària Jaume I de Vila
nova i la Geltrú? 

Palau del Parlament, 1 de març de 2007 

Esteve Orriols i Sendra 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el finiment de les obres de 
reforma del CAP Jaume I, de Vilanova 
i la Geltrú (Garraf) 
Tram. 314-03152/08 

Formulació: Esteve Orriols i Sendra, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Esteve Orriols i Sendra, Diputat 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 
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Les obres i reformes que es porten a terme al Centre 
d’atenció primària Jaume I de Vilanova i la Geltrú con
tribueixen molt negativament en les condicions de tre
ball de metges i infermeres i fan més complicades les 
llargues cues i hores d’espera dels pacients. 

Per aquests motius el diputat que subscriu demana co
nèixer: 

– Quines previsions té el Departament de Salut sobre el 
total acabament d’aquestes obres de reforma? 

Palau del Parlament, 1 de març de 2007 

Esteve Orriols i Sendra
 
Diputat del G. P. de CiU
 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre la plantilla del servei de pedi
atria del CAP Jaume I, de Vilanova i la 
Geltrú (Garraf) 
Tram. 314-03154/08 

Formulació: Esteve Orriols i Sendra, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre les visites ateses pel servei de 
pediatria del CAP Jaume I, de Vilanova 
i la Geltrú (Garraf) durant el 2005 
Tram. 314-03153/08 

Formulació: Esteve Orriols i Sendra, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Esteve Orriols i Sendra, Diputat 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 

El Servei de Pediatria del Centre d’atenció primària Jau
me I de Vilanova i la Geltrú està patint una massificació 
important en aquestes èpoques de l’any que posa en evi
dència problemes de descoordinació organitzativa se
gons manifesten els mateixos facultatius i greus retards 
en l’atenció dels pacients. 

Aquest fet, conegut i en part reconegut mentre no es 
posi en marxa el nou ambulatori de Baixamar, fa que 
interessi a aquest diputat conèixer: 

– Quantes visites va atendre en el decurs de l’any 2005 
el servei de pediatria del Centre d’atenció primària Jau
me I de Vilanova i la Geltrú? 

Palau del Parlament, 1 de març de 2007 

Esteve Orriols i Sendra 
Diputat del G. P. de CiU 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Esteve Orriols i Sendra, Diputat 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 

El Servei de Pediatria del Centre d’atenció primària Jau
me I de Vilanova i la Geltrú està patint una massificació 
important en aquestes èpoques de l’any que posa en evi
dència problemes de descoordinació organitzativa se
gons manifesten els mateixos facultatius i greus retards 
en l’atenció dels pacients. 

Aquest fet, conegut i en part reconegut mentre no es 
posi en marxa el nou ambulatori de Baixamar, fa que 
interessi a aquest diputat conèixer: 

– Quina plantilla de facultatius atén el servei de pedi
atria del Centre d’atenció primària Jaume I de Vilanova 
i la Geltrú en aquests moments? 

Palau del Parlament, 1 de març de 2007 

Esteve Orriols i Sendra 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre el temps d’espera per a acce
dir al servei de pediatria del CAP Jaume 
I, de Vilanova i la Geltrú (Garraf) 
Tram. 314-03155/08 

Formulació: Esteve Orriols i Sendra, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Esteve Orriols i Sendra, Diputat 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 

El Servei de Pediatria del Centre d’atenció primària Jau
me I de Vilanova i la Geltrú està patint una massificació 
important en aquestes èpoques de l’any que posa en evi
dència problemes de descoordinació organitzativa se
gons manifesten els mateixos facultatius i greus retards 
en l’atenció dels pacients. 
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Aquest fet, conegut i en part reconegut mentre no es 
posi en marxa el nou ambulatori de Baixamar, fa que 
interessi a aquest diputat conèixer: 

– Quin temps acostuma a passar des que es sol·licita 
visita facultativa fins que es produeix? 

Palau del Parlament, 1 de març de 2007 

Esteve Orriols i Sendra 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre les mesures adoptades per a 
millorar l’atenció del servei de pediatria 
del CAP Jaume I, de Vilanova i la Geltrú 
(Garraf) 
Tram. 314-03156/08 

Formulació: Esteve Orriols i Sendra, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Esteve Orriols i Sendra, Diputat 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 

El Servei de Pediatria del Centre d’atenció primària Jau
me I de Vilanova i la Geltrú està patint una massificació 
important en aquestes èpoques de l’any que posa en evi
dència problemes de descoordinació organitzativa segons 
manifesten els mateixos facultatius i greus retards en 
l’atenció dels pacients. 

Aquest fet, conegut i en part reconegut mentre no es 
posi en marxa el nou ambulatori de Baixamar, fa que 
interessi a aquest diputat conèixer: 

– Davant l’elevat nombre de pacients, conseqüència dels 
primers refredats i processos gripals, quines mesures 
s’han pres per a l’atenció del servei de pediatria del Cen
tre d’atenció primària Jaume I de Vilanova i la Geltrú? 

Palau del Parlament, 1 de març de 2007 

Esteve Orriols i Sendra 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures previstes per 
a millorar l’atenció primària a Vilanova 
i la Geltrú (Garraf) mentre no entri en 
funcionament el centre d’atenció pri
mària del barri de Mar 
Tram. 314-03157/08 

Formulació: Esteve Orriols i Sendra, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Esteve Orriols i Sendra, Diputat 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 

El Servei de Pediatria del Centre d’atenció primària Jau
me I de Vilanova i la Geltrú està patint una massificació 
important en aquestes èpoques de l’any que posa en evi
dència problemes de descoordinació organitzativa se
gons manifesten els mateixos facultatius i greus retards 
en l’atenció dels pacients. 

Aquest fet, conegut i en part reconegut mentre no es 
posi en marxa el nou ambulatori de Baixamar, fa que 
interessi a aquest diputat conèixer: 

– Quines mesures té previstes el Departament de Salut 
sobre l’atenció primària a Vilanova i la Geltrú en referèn
cia al seu constant increment demogràfic i especialment 
mentre no estigui en funcionament el Centre d’atenció 
primària ubicat al barri de Mar? 

Palau del Parlament, 1 de març de 2007 

Esteve Orriols i Sendra 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la consideració del conse
ller de Governació i Administracions 
Públiques respecte a la necessitat de 
la dimissió de la ministra de Foment 
Tram. 314-03158/08 

Formulació: Carles Puigdemont i Casa-
majó, del Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carles Puigdemont i Casamajó, 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, 
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– Quina és la consideració del Conseller de Governa
ció i Administracions Públiques en relació a la neces
sitat que la Ministra de Foment de l’Estat dimiteixi amb 
motiu de la crisi d’infrastructures que pateix Catalu
nya? Així ho ha manifestat públicament en els mitjans 
de comunicació? 

Palau del Parlament, 1 de març de 2007 

Carles Puigdemont i Casamajó 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la conveniència de la di
missió de la ministra de Foment sol·lici
tada pel conseller de Governació i Ad
ministracions Públiques 
Tram. 314-03159/08 

Formulació: Carles Puigdemont i Casa-
majó, del Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carles Puigdemont i Casamajó, 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, 

– Recentment el Conseller de Governació del Govern 
ha manifestat la conveniència que la Ministra de Fo
ment dimiteixi arran de la crisi d’infrastructures a Ca
talunya. Aquesta és una posició oficial del Govern? La 
comparteix el President de la Generalitat? 

Palau del Parlament, 1 de març de 2007 

Carles Puigdemont i Casamajó 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre els efectius necessaris i els 
efectius reals de la comissaria dels Mos
sos d’Esquadra de Montcada i Reixac 
(Vallès Occidental) 
Tram. 314-03160/08 

Formulació: Daniel Sirera i Bellés, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

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 Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contes
tada amb resposta escrita: 

3.25.15. 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

1. Quin és, segons el Govern de la Generalitat, el nombre 
d’efectius necessaris a la Comissaria dels Mossos d’Es
quadra de Montcada i Reixac (Vallès Occidental) per 
poder exercir eficaçment la seva tasca? 

2. Quin és el nombre d’efectius originàriament previstos 
per aquesta Comissaria? 

3. Quin és el nombre real d’efectius amb els que compta 
l’esmenta Comissaria de Mossos d’esquadra? 

4. Quin territori cobreixen els efectius que es troben a la 
Comissaria de Montcada i Reixac (Vallès Occidental)? 

Palau del Parlament, 6 de març de 2007 

Daniel Sirera i Bellés 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les declaracions de mem
bres de la judicatura sobre el mal fun
cionament de l’Administració de justí
cia a Figueres (Alt Empordà) 
Tram. 314-03161/08 

Formulació: Santi Vila i Vicente, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Santi Vila i Vicente, 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 és la posició del Govern en relació a les declara
cions fetes, des de la Judicatura, en mitjans de comunica-
ció, sobre el mal funcionament de la Justícia a Figueres? 

Palau del Parlament, 1 de març de 2007 

Santi Vila i Vicente 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la possibilitat de dividir el 
partit judicial de Figueres (Alt Empordà) 
Tram. 314-03162/08 

Formulació: Santi Vila i Vicente, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Santi Vila i Vicente, 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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– Quina és la posició del Govern de Catalunya davant 
la possibilitat de dividir el partit judicial de Figueres? 

Palau del Parlament, 1 de març de 2007 

Santi Vila i Vicente 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la consideració que la di
visió del partit judicial de Figueres pu
gui ésser la solució als problemes de 
l’Administració de justícia a Figueres 
(Alt Empordà) 
Tram. 314-03163/08 

Formulació: Santi Vila i Vicente, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Santi Vila i Vicente, 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 

– El Govern considera que la divisió del partit judicial 
de Figueres podria ser la solució als problemes de la 
justícia a Figueres? 

Palau del Parlament, 1 de març de 2007 

Santi Vila i Vicente 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’alt percentatge d’interini
tat entre el personal de l’Administració 
de justícia dels jutjats de Figueres (Alt 
Empordà) 
Tram. 314-03164/08 

Formulació: Santi Vila i Vicente, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Santi Vila i Vicente, 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 és la valoració del Govern de l’alt percentatge 
d’interinitat existent als Jutjats de Figueres entre el per
sonal de justícia? 

Palau del Parlament, 1 de març de 2007 

Santi Vila i Vicente 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la construcció d’un insti
tut d’educació secundària a Olèrdola 
(Alt Penedès) 
Tram. 314-03165/08 

Formulació: Joan Raventós i Pujadó, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Joan Raventós i Pujadó, 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. 

– Quines previsions té el govern respecte a la construc
ció d’un nou Institut d’Ensenyament Secundari (IES) al 
municipi d’Olèrdola? 

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2007 

Joan Raventós i Pujadó 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’ampliació del CEIP Ros
send Montané, d’Olèrdola (Alt Pene
dès) 
Tram. 314-03166/08 

Formulació: Joan Raventós i Pujadó, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Joan Raventós i Pujadó, 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. 

– Quines previsions té el Govern sobre l’ampliació de 
l’escola Rossend Muntaner de Sant Pere Molanta al mu
nicipi d’Olèrdola? 

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2007 

Joan Raventós i Pujadó 
Diputat del G. P. de CiU 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la construcció d’un insti
tut d’educació secundària a Sant Mar
tí Sarroca (Alt Penedès) 
Tram. 314-03167/08 

Formulació: Joan Raventós i Pujadó, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Joan Raventós i Pujadó, 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. 

– Quines previsions té el govern sobre la construcció 
d’un nou Institut d’Ensenyament Secundari (IES) a Sant 
Martí Sarroca? 

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2007 

Joan Raventós i Pujadó 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre la construcció d’un centre 
d’educació infantil i primària a Sant Martí 
Sarroca (Alt Penedès) 
Tram. 314-03168/08 

Formulació: Joan Raventós i Pujadó, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Joan Raventós i Pujadó, 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. 

– Quines previsions té el govern sobre la construcció 
d’un Centre d’Ensenyament Infantil i Primària a Sant 
Martí Sarroca? 

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2007 

Joan Raventós i Pujadó 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el Pla d’obres del Departa
ment d’Educació per als propers qua
tre anys a les Terres de l’Ebre 
Tram. 314-03169/08 

Formulació: Francesc Sancho i Serena, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Francesc Sancho i Serena, diputat del Grup Parlamen
tari de Convergència i Unió, d’acord amb el que esta
bleix l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula 
les següents preguntes al Govern per tal que sigui con
testada per escrit. 

El Departament d’Educació, ha anunciat que ja té a punt 
el Pla d’obres per als pròxims quatre anys a les Terres de 
l’Ebre, 

– Quines són les previsions d’aquest pla per a tots els 
municipis de les Terres de l’Ebre? 

– Quines són les dades demogràfiques dels municipis de 
les quatre comarques de les Terres de l’Ebre que justifi
quen aquestes previsions? 

– Té el Departament d’Educació previst el pressupost 
i el cronograma d’execució d’aquestes obres? 

– Té el Departament d’Educació prevista la disponibi
litat de terrenys per du a terme aquestes obres? 

– Tenen coneixement tots els ajuntaments afectats pel 
projecte o pla que s’anuncia a través de la premsa? 

– Té a veure amb aquest anunci la propera contesa elec
toral? En cas negatiu, quina és la causa de divulgar ara 
la previsió d’aquestes obres? 

– Garantirà el Departament d’Educació que els centres 
anunciats es faran en els propers quatre anys? 

Palau del Parlament, 1 de març de 2007 

Francesc Sancho i Serena 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre el cost de la incorporació de 
vigilants de seguretat als centres d’aten
ció primària 
Tram. 314-03170/08 

Formulació: Francesc Sancho i Serena, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Francesc Sancho i Serena, Diputat del Grup de Conver
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’arti
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cle 144 del Reglament de la Cambra formula la següent 
pregunta per escrit al Govern, 

– Quin cost estima el Govern que tindrà la mesura que 
preveu la incorporació de vigilants de seguretat als Cen
tres d’Atenció Primària que així ho precisin? 

Palau del Parlament, 1 de març de 2007 

Francesc Sancho i Serena 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre la data d’atorgament i d’expi
ració del permís per a fer operacions de 
cirurgia estètica atorgat a l’Hospital 
Evangèlic, de Barcelona 
Tram. 314-03171/08 

Formulació: Francesc Sancho i Serena, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Francesc Sancho i Serena, 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, 

– En quina data es va atorgar a l’Hospital Evangèlic de 
Barcelona el permís per practicar operacions de cirur
gia estètica? En quina data expira el mateix? 

Palau del Parlament, 1 de març de 2007 

Francesc Sancho i Serena
 
Diputat del G. P. de CiU
 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre les condicions que el Departa
ment de Salut requereix per a obtenir el 
permís per a fer operacions de cirurgia 
estètica i sobre el compliment d’aques
tes condicions per l’Hospital Evangèlic, 
de Barcelona 
Tram. 314-03172/08 

Formulació: Francesc Sancho i Serena, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Francesc Sancho i Serena, 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, 

– Quines són les condicions requerides pel departament 
de Salut per l’atorgament del permís per practicar ope

racions de cirurgia estètica? Complia l’Hospital Evan
gèlic de Barcelona aquestes condicions? 

Palau del Parlament, 1 de març de 2007 

Francesc Sancho i Serena 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre el nombre d’inspeccions fetes 
a l’Hospital Evangèlic, de Barcelona, 
d’ençà que se li va atorgar el permís per 
a fer operacions de cirurgia estètica 
Tram. 314-03173/08 

Formulació: Francesc Sancho i Serena, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Francesc Sancho i Serena, 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, 

– Quin és el nombre de revisions fetes a l’Hospital Evan
gèlic de Barcelona des de que se’ls va atorgar el permís 
per practicar operacions de cirurgia estètica? (es dema
na la relació cronològica de revisions) 

Palau del Parlament, 1 de març de 2007 

Francesc Sancho i Serena 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el permís atorgat a l’Hospi
tal Evangèlic, de Barcelona, per a fer 
operacions de cirurgia estètica 
Tram. 314-03174/08 

Formulació: Francesc Sancho i Serena, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Francesc Sancho i Serena, 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, 

– En quin estat es troba actualment el permís atorgat a 
l’Hospital Evangèlic de Barcelona per tal de practicar 
operacions de cirurgia estètica? 

Palau del Parlament, 1 de març de 2007 

Francesc Sancho i Serena 
Diputat del G. P. de CiU 

3.25.15. 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el projecte de posada en 
marxa de lectorats de català en univer
sitats estrangeres 
Tram. 314-03175/08 

Formulació: M. Rosa Fortuny i Torroella, 
juntament amb un altre diputat del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

M. Rosa Fortuny i Torroella i Antoni Castellà i Clavé, 
Diputats del Grup de Convergència i Unió, d’acord amb 
el que estableix a l’article 144 del Reglament de la Cam
bra formulen la següent pregunta per escrit al Govern. 

Diversos reportatges del viatge del conseller de la Vi
cepresidència a l’Índia destaquen la signatura d’un pro
tocol per posar en marxa el primer lectorat de català a 
la universitat Jawaharlal Nehru, així com la intenció de 
signar un conveni similar a Teheran. 

– Quin és l’abast del projecte de posta en marxa de lec
torats de català a universitats estrangeres? A quins pa
ïsos es portarà a terme? Amb quins criteris es determi
naran aquests països? Quina temporalització tindrà el 
projecte? Quina serà la dotació pressupostària per por
tar-lo a terme? 

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2007 

M. Rosa Fortuny i Torroella Antoni Castellà i Clavé 
Diputada del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU 

mes destinats al foment de la pau o pel suport a aques
tes entitats, durant els anys 2003 a 2006? 

Palau del Parlament, 6 de març de 2007 

Daniel Sirera i Bellés 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la despesa pel suport a 
entitats per programes per a la recupe
ració de la memòria històrica durant el 
període del 2003 al 2006 
Tram. 314-03177/08 

Formulació: Daniel Sirera i Bellés, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

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 Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contes
tada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

– Quin és el total de despesa que ha realitzat el Govern 
de la Generalitat en la subvenció d’entitats per progra
mes destinats a la recuperació de la memòria històrica 
o pel suport a aquestes entitats, durant els anys 2003 a 
2006? 

Palau del Parlament, 6 de març de 2007 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la despesa pel suport a 
entitats per programes de foment de la 
pau durant el període del 2003 al 2006 
Tram. 314-03176/08 

Formulació: Daniel Sirera i Bellés, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

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 Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contes
tada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

– Quin és el total de despesa que ha realitzat el Govern 
de la Generalitat en la subvenció d’entitats per progra

3.25.15. 

Daniel Sirera i Bellés 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures i el protocol 
per a acollir i integrar els immigrants 
que el Govern de l’Estat ha traslladat a 
Catalunya 
Tram. 314-03178/08 

Formulació: Daniel Sirera i Bellés, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

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 Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contes
tada amb resposta escrita: 

El Govern de l’Estat ha traslladat, en el darrer any, prop de 
1.600 immigrants des de les Illes Canàries a Catalunya 
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Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

1. Quines mesures d’acolliment i integració ha dut a 
terme el Govern de la Generalitat en relació amb els 
1598 traslladats des de les Illes Canàries a Catalunya en 
el darrer any? 

2. Quants d’aquests immigrants han estat allotjats en 
centres d’acolliment a Catalunya? 

3. Quin ha estat el protocol seguit per la Generalitat amb 
els immigrants des de la seva arribada a Catalunya? 

4. Quins ajuts econòmics o en espècie reben per part de 
la Generalitat, els immigrants des de que arriben a Ca
talunya? 

5. Quin tipus d’orientació reben els immigrants per part 
de la Generalitat, des de que arriben a Catalunya? 

6. Quina coordinació estableix la Generalitat amb els 
ens locals per l’acolliment i integració dels immigrants 
i quina informació facilita als Ajuntaments sobre l’ar
ribada d’immigrants als seus municipis? 

Palau del Parlament, 6 de març de 2007 

Daniel Sirera i Bellés 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les iniciatives per al mante
niment de les activitats i les condicions 
de treball de l’empresa SAS Cockpit 
Automotive Systems, d’Abrera (Baix 
Llobregat) 
Tram. 314-03179/08 

Formulació: Mercè Civit Illa, del Grup Par
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds 
- Esquerra Unida i Alternativa 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Mercè Civit i Illa, Diputada del Grup Parlamentari d’Ini
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna
tiva (ICV-EUiA), d’acord amb allò que preveu l’article 
144 del reglament de la Cambra, formula les següents 
preguntes al Consell Executiu, per tal que siguin contes
tades per escrit. 

En aquests dies s’ha fet públic el conflicte laboral a SAS 
Cokpit Automotive Systems, empresa proveïdora de Seat 
Martorell, ubicada a Abrera i amb 300 treballadors, que 
fabrica el cockpit (quadre d’instruments) dels models 
Ibiza i Córdoba d’aquesta empresa. 

Fa uns 2 anys aquesta empresa ja va tenir un conflicte 
amb el traspàs de 150 treballadors de l’empresa d’Abrera 
a una nova planta dins del recinte de Seat a Martorell 
amb unes condicions de treball inferiors al traspassar la 
producció del model León d’Abrera a Martorell. 

En aquests moments la producció del model Ibiza s’ha
via de realitzar a Abrera, però per decisió unilateral de 
l’empresa es tanca l’activitat i es trasllada a Martorell 

sense cap tipus de comunicació ni al Departament de 
Treball, ni a la representació sindical. Així mateix, el 
darrer dijous dia 1 de març comunica al torn de nit que 
queda suspès el subministrament d’aquest producte a 
Seat i per tant els acomiadaments oportuns. 

Aquestes practiques i objectius de l’empresa SAS cre
en un greu precedent en l’incompliment de la norma
tiva laboral i en els drets dels treballadors i treballado
res i dels seus representants sindicals. Aquesta pràctica 
es pròpia dels vells temps quan els treballadors i treba
lladores no gaudien de cap dret laboral. 

És per tot això que interessa saber aquesta diputada: 

1. Té previst la Conselleria de Treball posar en marxa 
alguna iniciativa pel que fa al manteniment de l’activitat 
i de les condicions de treball a l’empresa SAS d’Abrera? 

2. Té coneixement la Conselleria de Treball d’altres pràc
tiques, com la de SAS que podrien ser un model per d’al
tres proveïdores, traslladant els cost de les polítiques d’es
talvi de les multinacionals constructores de l’automòbil, i 
per tant a les empreses proveïdores del sector, als treballa
dors i treballadores, amenaçant la qualitat de la ocupació 
i, com és el cas de la empresa SAS, amb la pèrdua dels 
llocs de treball? 

Palau del Parlament, 7 de març de 2007 

Mercè Civit i Illa 
Diputada 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els efectius de la comissa
ria dels Mossos d’Esquadra de Ripollet 
(Vallès Occidental) 
Tram. 314-03180/08 

Formulació: Daniel Sirera i Bellés, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

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 Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contes
tada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

1. Quin és, segons el Govern de la Generalitat, el nom
bre d’efectius necessaris a la Comissaria dels Mossos 
d’Esquadra de Ripollet (Vallès Occidental) per poder 
exercir eficaçment la seva tasca? 

2. Quin és el nombre d’efectius originàriament previs
tos per aquesta Comissaria? 

3. Quin és el nombre real d’efectius amb els que comp
ta l’esmentada Comissaria de Mossos d’Esquadra? 

3.25.15. 
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4. Quin territori cobreixen els efectius que es troben a 1. Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
la Comissaria de Ripollet (Vallès Occidental)? sobre un suposat desdoblament de la línia C3 de Renfe? 

Palau del Parlament, 8 de març de 2007	 2. Si aquesta opció plantejada amb anterioritat continua 
sent viable pel Govern de la Generalitat, quins estudis 

Daniel Sirera i Bellés o projectes s’ha efectuat respecta a la seva viabilitat? 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els projectes previstos pel 
que fa als Ferrocarrils de la Generalitat 
al pas pel Vallès Occidental 
Tram. 314-03181/08 

Formulació: M. Dolors Montserrat i Culle
ré, del Grup Parlamentari del Partit Popu
lar de Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Dolors Montserrat i Culleré, diputada del Grup Parla
mentari 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 sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Parla
mentari: 

1. Quins projectes té previstos el Govern de la Genera
litat respecte del Ferrocarrils de la Generalitat de Cata
lunya (FGC) al seu pas pel Vallès Occidental? 

2. S’ha dut a terme algun estudi al respecte? 

3. Quins has estat els esmentats estudis i el contingut 
dels mateixos? 

Palau del Parlament, 8 de març de 2007 

M. Dolors Montserrat i Culleré 

3. I si l’esmentada opció ja ha estat descartada, quin 
motius han portat al Govern de la Generalitat a no va
lorar aquesta opció? 

Palau del Parlament, 8 de març de 2007 

M. Dolors Montserrat i Culleré 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la inscripció en el Registre 
de la Propietat dels habitatges de l’In
casol dels carrers de l’Arc del Teatre i 
de l’Om, de Barcelona 
Tram. 314-03184/08 

Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Santi Rodríguez i Serra, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui con
testada amb resposta escrita: 

Entre els anys 1982 i 1987 l’Incasol va construir una 
promoció de 133 habitatges en els carrers Arc del Tea
tre 48-50-52 i el carrer Om 3-15. D’aquests habitatges 
28 són de propietat i la resta de lloguer. Però des de la 
seva construcció l’Incasol no ha procedit a la seva ins
cripció al registre. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el desdoblament de la lí
nia C-3 del servei de rodalia de Renfe 
Tram. 314-03182/08 

Formulació: M. Dolors Montserrat i Culle
ré, del Grup Parlamentari del Partit Popu
lar de Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Dolors Montserrat i Culleré, diputada del Grup Parla
mentari 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 sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Parla
mentari: 

3.25.15. 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

1. Quins són els motius pels quals l’Incasol no ha pro
cedit durant aquest temps a la inscripció d’aquests ha
bitatges construïts en el registre de la propietat? 

2. Té previst l’Incasol realitzar les corresponents ins
cripcions registrals sobre aquests habitatges? 

Palau del Parlament, 6 de març de 2007 

Santi Rodríguez i Serra 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la durada prevista per al 
Pla de dinamització de la xarxa de cen
tres d’acollida turística 
Tram. 314-03185/08 

Formulació: Oriol Pujol i Ferrusola, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

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, 

– Quina és la durada prevista pel Pla de dinamització de 
la xarxa de Centres d’acollida turística de Catalunya? 

Palau del Parlament, 1 de març de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el finançament dels cen
tres d’acollida turística 
Tram. 314-03187/08 

Formulació: Oriol Pujol i Ferrusola, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

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, 

– Com està previst que es financin els Centres d’acolli
da turística un cop hagi finalitzat la vigència del Pla de 
dinamització corresponent? 

Palau del Parlament, 1 de març de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre l’aportació econòmica dels 
governs de la Generalitat i de l’Estat i 
de l’Associació d’Ens Locals de la Xar
xa de Centres d’Acollida Turística de Ca
talunya al Pla de dinamització 
Tram. 314-03186/08 

Formulació: Oriol Pujol i Ferrusola, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

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, 

– Quina serà l’aportació econòmica dels governs de la 
Generalitat, de l’Estat i de l’associació d’ens locals 
de la xarxa de Centres d’acollida turística en cadascu
na de les anualitats de vigència del pla de dinamització 
corresponent? 

Palau del Parlament, 1 de març de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola
 
Diputat del G. P. de CiU
 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les despeses d’estructura 
i gestió de la Xarxa de centres d’acolli
da turística 
Tram. 314-03188/08 

Formulació: Oriol Pujol i Ferrusola, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

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, 

– Quines són les despeses previstes d’estructura i gestió, 
desglossades per anys, de la xarxa de Centres d’acolli
da turística durant la vigència del Pla de dinamització 
corresponent? 

Palau del Parlament, 1 de març de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola 
Diputat del G. P. de CiU 

3.25.15. 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la gerència del Pla de dina
mització de la Xarxa de centres d’acolli
da turística 
Tram. 314-03189/08 

Formulació: Oriol Pujol i Ferrusola, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

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, 

– Quin serà el procediment a seguir en la selecció de la 
gerència del Pla de dinamització de la xarxa Centres 
d’acollida turística? 

Palau del Parlament, 1 de març de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la retribució del gerent o 
gerenta del Pla de dinamització de la 
Xarxa de centres d’acollida turística 
Tram. 314-03191/08 

Formulació: Oriol Pujol i Ferrusola, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

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, 

– Quina és la retribució prevista per al/la responsable de 
la gerència de la xarxa Centres d’acollida turística? 

Palau del Parlament, 1 de març de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la selecció de la gerència 
del Pla de dinamització de la Xarxa de 
centres d’acollida turística 
Tram. 314-03190/08 

Formulació: Oriol Pujol i Ferrusola, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

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, 

– Quins seran els mèrits a valorar en la selecció de la 
gerència del pla de dinamització de la Xarxa Centres 
d’acollida turística? 

Palau del Parlament, 1 de març de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre els municipis sobre els quals 
la Direcció General d’Energia i Mines ha 
fet estudis per a determinar actuacions 
prioritàries de desplaçament i soterra
ment de línies elèctriques 
Tram. 314-03192/08 

Formulació: Oriol Pujol i Ferrusola, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, 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, 

D’acord amb la resposta a la pregunta parlamentària 
314-00366/08, la Direcció General d’Energia i Mines 
ha efectuat estudis sobre 57 municipis per tal de deter
minar les actuacions de desplaçament i/o soterrament 
de línies elèctriques que es poden efectuar prioritària
ment. 

– Quines són els 57 municipis sobre els quals s’ha rea
litzat els esmentats estudis? 

Palau del Parlament, 5 de març de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola 
Diputat del G. P. de CiU 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les conclusions dels estu
dis de la Direcció General d’Energia i 
Mines per a determinar actuacions prio
ritàries de desplaçament i soterrament 
de línies elèctriques 
Tram. 314-03193/08 

Formulació: Oriol Pujol i Ferrusola, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, 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, 

D’acord amb la resposta a la pregunta parlamentària 
314-00366/08, la Direcció General d’Energia i Mines 
ha efectuat estudis sobre 57 municipis per tal de deter
minar les actuacions de desplaçament i/o soterrament 
de línies elèctriques que es poden efectuar prioritària
ment. 

– Quines són les principals conclusions dels estudis rea
litzats per a cadascun dels municipis? 

Palau del Parlament, 5 de març de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre les actuacions que la Direc
ció General d’Energia i Mines ha inclòs 
en la llista preliminar d’actuacions prio
ritàries de desplaçament i soterrament 
de línies elèctriques 
Tram. 314-03194/08 

Formulació: Oriol Pujol i Ferrusola, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, 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, 

D’acord amb la resposta a la pregunta parlamentària 
314-00366/08, la Direcció General d’Energia i Mines 
ha efectuat estudis sobre 57 municipis per tal de deter
minar les actuacions de desplaçament i/o soterrament 
de línies elèctriques que es poden efectuar prioritària
ment, i ha fet una llista preliminar amb les actuacions 
prioritàries. 

– Quines són les actuacions que finalment s’han inclòs 
en la llista preliminar d’actuacions prioritàries per a la 
negociació de convenis de cooperació per al soterra
ment o desplaçament de línies elèctriques? 

Palau del Parlament, 5 de març de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els terminis d’execució de 
les actuacions que la Direcció General 
d’Energia i Mines ha inclòs en la llista 
preliminar d’actuacions prioritàries de 
desplaçament i soterrament de línies 
elèctriques 
Tram. 314-03195/08 

Formulació: Oriol Pujol i Ferrusola, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, 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, 

D’acord amb la resposta a la pregunta parlamentària 
314-00366/08, la Direcció General d’Energia i Mines 
ha efectuat estudis sobre 57 municipis per tal de deter
minar les actuacions de desplaçament i/o soterrament 
de línies elèctriques que es poden efectuar prioritària
ment, i ha fet una llista preliminar amb les actuacions 
prioritàries. 

– Quins terminis d’execució tenen cadascuna de les ac
tuacions que s’inclouen en aquesta llista? 

Palau del Parlament, 5 de març de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures previstes per a 
impulsar l’ús del biodièsel el 2007 
Tram. 314-03196/08 

Formulació: Oriol Pujol i Ferrusola, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, 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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– Quines mesures té previstes el Govern d’impuls de Vandellòs que alerten que una central de gas posa en 
l’ús del biodiesel durant l’any 2007? perill la seva seguretat? 

Palau del Parlament, 5 de març de 2007 Palau del Parlament, 5 de març de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola Oriol Pujol i Ferrusola
 
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU
 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les empreses multinacio
nals que tenen intenció d’instal·lar-se a 
Catalunya 
Tram. 314-03197/08 

Formulació: Oriol Pujol i Ferrusola, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, 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, 

Segons els mitjans de comunicació del passat 20 de fe
brer de 2007, el Conseller Huguet, en la seva visita a la 
multinacional americana VistaPrint instal·lada a Barcelo
na, va augurar que noves companyies s’instal·laran a la 
capital catalana. 

– De quines empreses multinacionals té coneixement el 
Govern que tinguin la intenció d’instal·lar-se a Catalu
nya? 

Palau del Parlament, 5 de març de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre les actuacions dutes a terme 
amb relació a les declaracions de la di
recció de la central nuclear de Vandellòs 
sobre el risc que pot comportar la proxi
mitat d’una central tèrmica de cicle com
binat 
Tram. 314-03198/08 

Formulació: Oriol Pujol i Ferrusola, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, 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 actuacions ha dut a terme el Govern, davant 
de les declaracions fetes des de la central nuclear de 

3.25.15. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’inici de les negociacions 
de Red Eléctrica de España amb els 
propietaris afectats pel tram Sentmenat -
Bescanó de la línia elèctrica de 400 kV 
Tram. 314-03199/08 

Formulació: Oriol Pujol i Ferrusola, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, 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, 

Després que el Consell de Ministres hagi donat llum 
verda a la subestació de Bescanó i declarat el tram de 
la línia de 400 kW Sentmenat - Bescanó d’utilitat pú
blica, 

– Té coneixement el Govern de si Red Elèctrica ha ini
ciat ja les negociacions per a les compensacions econò
miques dels propietaris afectats? 

– Quin és el paper de la Generalitat de Catalunya durant 
aquest tràmit? Està vetllant per a una justa compensa-
ció dels propietaris catalans? 

Palau del Parlament, 5 de març de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el paper de la Generalitat 
en les negociacions de Red Eléctrica 
de España amb els propietaris afectats 
pel tram Sentmenat - Bescanó de la lí
nia elèctrica de 400 kV 
Tram. 314-03200/08 

Formulació: Oriol Pujol i Ferrusola, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, 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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Després que el Consell de Ministres hagi donat llum 
verda a la subestació de Bescanó i declarat el tram de la 
línia de 400 kW Sentmenat - Bescanó d’utilitat pública, 

– Quin és el paper de la Generalitat de Catalunya durant 
aquest tràmit? Està vetllant per a una justa compensa-
ció dels propietaris catalans? 

Palau del Parlament, 5 de març de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre el pressupost del Consorci de 
Turisme de Catalunya els anys 2004, 
2005 i 2006 
Tram. 314-03201/08 

Formulació: Oriol Pujol i Ferrusola, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, 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 ha estat el pressupost total del Consorci de Turis
me de Catalunya, després de les incorporacions i trans
ferències, en els anys 2004, 2005 i 2006? 

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre la part del pressupost del Con
sorci de Turisme de Catalunya que es va 
destinar a promoció els anys 2004, 2005 
i 2006 
Tram. 314-03202/08 

Formulació: Oriol Pujol i Ferrusola, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, 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 part del pressupost total del Consorci de Turis
me de Catalunya s’ha destinat a promoció en els anys 
2004, 2005 i 2006? 

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el pressupost del Consor
ci de Turisme de Catalunya previst per 
al 2007 
Tram. 314-03203/08 

Formulació: Oriol Pujol i Ferrusola, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, 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 la previsió de pressupost total del Consorci de 
Turisme de Catalunya per a l’exercici de 2007? 

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre el pressupost de l’Agència 
Catalana de Turisme previst per als tres 
primers anys de funcionament 
Tram. 314-03204/08 

Formulació: Oriol Pujol i Ferrusola, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, 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 pressupost total s’estima que tindrà l’Agència 
Catalana de Turisme en els seus tres primers anys de 
funcionament? 

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola 
Diputat del G. P. de CiU 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la part del pressupost pre
vist per als tres primers anys de funci
onament de l’Agència Catalana de Tu
risme que es destinarà a promoció 
Tram. 314-03205/08 

Formulació: Oriol Pujol i Ferrusola, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, 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 part del pressupost total de l’Agència Catalana de 
Turisme dels propers tres anys es destinarà a promoció? 

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre l’increment del pressupost de 
l’Agència Catalana de Turisme respecte 
al del Consorci de Turisme de Catalunya 
Tram. 314-03206/08 

Formulació: Oriol Pujol i Ferrusola, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, 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 increment de pressupost es preveu de l’Agència 
Catalana de Turisme, respecte l’actual Consorci de Tu
risme de Catalunya? 

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre l’aportació privada a l’incre
ment del pressupost de l’Agència Ca
talana de Turisme respecte al del 
Consorci de Turisme de Catalunya 
Tram. 314-03207/08 

Formulació: Oriol Pujol i Ferrusola, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, 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, 

– De l’increment de pressupost de l’Agència Catalana de 
Turisme respecte el Consorci de Turisme de Catalunya, 
quina part correspondrà a l’aportació privada? Quina evo
lució es preveu d’aquesta aportació els tres primers anys 
de funcionament de l’Agència? 

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’organització directiva i 
de personal de l’Agència Catalana de 
Turisme 
Tram. 314-03208/08 

Formulació: Oriol Pujol i Ferrusola, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, 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 organització directiva i de personal es pensa 
dotar la futura Agència de Turisme de Catalunya? 

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola 
Diputat del G. P. de CiU 
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Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre l’increment de personal que 
comportarà la conversió del Consorci 
de Turisme de Catalunya en l’Agència 
Catalana de Turisme 
Tram. 314-03209/08 

Formulació: Oriol Pujol i Ferrusola, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, 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 increment de persones es preveu que signifiqui 
la conversió del Consorci de Turisme de Catalunya en 
la futura Agència Catalana de Turisme? 

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les garanties de continuï
tat laboral ofertes als treballadors del 
Consorci de Turisme de Catalunya 
Tram. 314-03211/08 

Formulació: Oriol Pujol i Ferrusola, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, 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 garanties de continuïtat es pensen oferir als ac
tuals treballadors del Consorci de Turisme de Catalunya, 
per a la seva integració en la futura Agència Catalana de 
Turisme? 

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el cost de personal de 
l’Agència Catalana del Turisme 
Tram. 314-03210/08 

Formulació: Oriol Pujol i Ferrusola, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, 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 increment de costos, respecte l’actual Consor
ci de Turisme de Catalunya, es preveu que signifiqui 
l’increment de persones en la futura Agència Catalana 
de Turisme? Quina és el pressupost estimat del cost de 
personal de l’Agència en els tres primers anys de fun
cionament? 

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la retribució del director 
del Consorci de Turisme de Catalunya 
Tram. 314-03212/08 

Formulació: Oriol Pujol i Ferrusola, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, 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 és la retribució bruta anual del director del Con
sorci de Turisme de Catalunya? 

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola 
Diputat del G. P. de CiU 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el contracte del director 
del Consorci de Turisme de Catalunya 
Tram. 314-03213/08 

Formulació: Oriol Pujol i Ferrusola, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, 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 tipus de contracte de direcció té l’actual director 
del Consorci de Turisme de Catalunya? Té atorgats in
centius, de forma addicional a la retribució bruta anual? 

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre la retribució del subdirector 
del Consorci de Turisme de Catalunya 
Tram. 314-03214/08 

Formulació: Oriol Pujol i Ferrusola, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, 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 és la retribució bruta anual del subdirector del 
Consorci de Turisme de Catalunya? 

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el contracte del subdirector 
del Consorci de Turisme de Catalunya 
Tram. 314-03215/08 

Formulació: Oriol Pujol i Ferrusola, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, 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 tipus de contracte de direcció té l’actual subdi
rector del Consorci de Turisme de Catalunya? Té ator
gats incentius, de forma addicional a la retribució bru
ta anual? 

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els informes encarregats 
per a l’elaboració del Projecte de llei 
de l’Agència Catalana de Turisme 
Tram. 314-03216/08 

Formulació: Oriol Pujol i Ferrusola, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, 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, 

– Quins informes s’han encarregat per a l’elaboració 
del projecte de llei de l’Agència Catalana de Turisme? 

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola 
Diputat del G. P. de CiU 
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Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre els dictàmens jurídics que 
s’han pres com a base per a l’elaboració 
del Projecte de llei de l’Agència Catala
na de Turisme 
Tram. 314-03217/08 

Formulació: Oriol Pujol i Ferrusola, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, 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, 

– Quins dictàmens jurídics es disposen com a base de 
l’elaboració del projecte de llei de l’Agència Catalana 
de Turisme? 

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2007 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre la selecció del director o direc
tora de l’Agència Catalana de Turisme 
Tram. 314-03219/08 

Formulació: Oriol Pujol i Ferrusola, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, 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 procediment es preveu per a la selecció del fu
tur del director de l’Agència Catalana de Turisme? 

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola 
Diputat del G. P. de CiU 

Oriol Pujol i Ferrusola
 
Diputat del G. P. de CiU
 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre la seu i les dependències de 
treball de l’Agència Catalana de Turisme 
Tram. 314-03218/08 

Formulació: Oriol Pujol i Ferrusola, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, 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, 

– On es preveu la seu i les dependències de treball de 
la futura Agència Catalana de Turisme? 

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre el procediment per a l’adjudi
cació a l’empresa Everis Spain d’un ser
vei de consultes lingüístiques 
Tram. 314-03220/08 

Formulació: Oriol Pujol i Ferrusola, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, 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, 

Segons les dades publicades per un mitjà de comunica-
ció de caire econòmic el passat dia 20 de febrer de 2007, 
el Departament de Presidència va adjudicar a l’empresa 
Everis Spain la posada en funcionament d’un servei de 
consultes lingüístiques per valor de 1.380.000 euros. 

– Quin ha estat el procediment d’adjudicació? 

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola 
Diputat del G. P. de CiU 
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Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre el servei de consultes lingüís
tiques que el Departament de la Presi
dència ha adjudicat a l’empresa Everis 
Spain 
Tram. 314-03221/08 

Formulació: Oriol Pujol i Ferrusola, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, 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, 

Segons les dades publicades per un mitjà de comunica-
ció de caire econòmic el passat dia 20 de febrer de 2007, 
el Departament de Presidència va adjudicar a l’empresa 
Everis Spain la posada en funcionament d’un servei de 
consultes lingüístiques per valor de 1.380.000 euros. 

– En què consisteix aquest servei de consultes lingüístiques? 

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre el procediment seguit per a 
adjudicar a l’empresa Grupo IT Deusto 
un servei d’aplicació de solucions sobre 
continguts del web de la Generalitat 
Tram. 314-03223/08 

Formulació: Oriol Pujol i Ferrusola, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, 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, 

Segons les dades publicades per un mitjà de comunica-
ció de caire econòmic el passat dia 20 de febrer de 2007, 
el Departament de Presidència va adjudicar a l’empresa 
Grupo IT Deusto la realització de solucions sobre con
tinguts de la web de la Generalitat de Catalunya per va
lor de 1.154.000 euros. 

– Quin ha estat el procediment d’adjudicació? 

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el desglossament en con
ceptes de l’import de l’adjudicació 
d’un servei de consultes lingüístiques 
a l’empresa Everis Spain 
Tram. 314-03222/08 

Formulació: Oriol Pujol i Ferrusola, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, 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, 

Segons les dades publicades per un mitjà de comunica-
ció de caire econòmic el passat dia 20 de febrer de 2007, 
el Departament de Presidència va adjudicar a l’empresa 
Everis Spain la posada en funcionament d’un servei de 
consultes lingüístiques per valor de 1.380.000 euros. 

– A quins conceptes respon una facturació de 1.380.000 
euros? Es demana detall dels diferents conceptes que 
integren l’esmentat import. 

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre les característiques del servei 
d’aplicació de solucions sobre contin
guts del web de la Generalitat adjudicat 
a l’empresa Grupo IT Deusto 
Tram. 314-03224/08 

Formulació: Oriol Pujol i Ferrusola, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, 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, 

Segons les dades publicades per un mitjà de comunicació 
de caire econòmic el passat dia 20 de febrer de 2007, el 
Departament de Presidència va adjudicar a l’empresa 
Grupo IT Deusto la realització de solucions sobre contin
guts de la web de la Generalitat de Catalunya per valor de 
1.154.000 euros. 

– Quines característiques té aquesta tasca de «solucions 
sobre continguts de la web de la Generalitat»? 

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola 
Diputat del G. P. de CiU 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el desglossament en con
ceptes de l’import d’adjudicació d’un 
servei d’aplicació de solucions sobre 
continguts del web de la Generalitat a 
l’empresa Grupo IT Deusto 
Tram. 314-03225/08 

Formulació: Oriol Pujol i Ferrusola, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, 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, 

Segons les dades publicades per un mitjà de comunica-
ció de caire econòmic el passat dia 20 de febrer de 2007, 
el Departament de Presidència va adjudicar a l’empresa 
Grupo IT Deusto la realització de solucions sobre con
tinguts de la web de la Generalitat de Catalunya per va
lor de 1.154.000 euros. 

– A quins conceptes respon una facturació de 1.154.000 
euros? Es demana detall dels diferents conceptes que 
integren l’esmentat import. 

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola 
Diputat del G. P. de CiU 

– Quin ha estat el procediment d’adjudicació? 

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els actes institucionals 
que el Departament de la Presidència 
ha encarregat a l’empresa Serveis de 
l’Espectacle Focus 
Tram. 314-03227/08 

Formulació: Oriol Pujol i Ferrusola, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, 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, 

Segons les dades publicades per un mitjà de comunica-
ció de caire econòmic el passat dia 20 de febrer de 2007, 
el Departament de Presidència va adjudicar a l’empresa 
Serveis de l’espectacle Focus la producció i realització 
d’actes institucionals per valor de 360.000 euros. 

– Quins són aquests actes institucionals que el Depar
tament de Presidència ha encarregat a l’empresa Ser-
veis de l’espectacle Focus? 

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre el procediment seguit per a 
adjudicar a l’empresa Serveis de l’Es
pectacle Focus la producció i la realitza
ció d’actes institucionals 
Tram. 314-03226/08 

Formulació: Oriol Pujol i Ferrusola, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, 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, 

Segons les dades publicades per un mitjà de comunica-
ció de caire econòmic el passat dia 20 de febrer de 2007, 
el Departament de Presidència va adjudicar a l’empresa 
Serveis de l’espectacle Focus la producció i realització 
d’actes institucionals per valor de 360.000 euros. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el desglossament en con
ceptes de l’import de l’adjudicació d’un 
servei per a produir i realitzar actes 
institucionals a l’empresa Serveis de 
l’Espectacle Focus 
Tram. 314-03228/08 

Formulació: Oriol Pujol i Ferrusola, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, 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, 

Segons les dades publicades per un mitjà de comunica-
ció de caire econòmic el passat dia 20 de febrer de 2007, 
el Departament de Presidència va adjudicar a l’empresa 
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Serveis de l’espectacle Focus la producció i realització 
d’actes institucionals per valor de 360.000 euros. 

– L’import de 360.000 euros, quins conceptes integra? 
Es demana l’import de cadascun dels actes institucionals. 

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola
 
Diputat del G. P. de CiU
 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre les trobades promogudes pel 
Centre d’Innovació i Desenvolupament 
Empresarial en el sector de les tecnolo
gies de la informació i la comunicació 
Tram. 314-03229/08 

Formulació: Oriol Pujol i Ferrusola, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

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, 
el Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial 
(Cidem) va dur a terme trobades, com ara el fòrum de 
la innovació. 

– Quines trobades ha dut a terme el Cidem en relació al 
sector de les Tecnologies de la informació i la comuni
cació (TIC)? 

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola 
Diputat del G. P. de CiU 

un mitjà de comunicació el passat 12 de febrer de 2007, 
el Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial 
(Cidem) va dur a terme trobades, com ara el fòrum de 
la innovació. 

– Quines edicions s’han realitzat del fòrum de la inno
vació? 

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 l’organitzador del Fòrum 
de la Innovació 
Tram. 314-03231/08 

Formulació: Oriol Pujol i Ferrusola, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

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, 
el Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial 
(Cidem) va dur a terme trobades, com ara el fòrum de 
la innovació. 

– Qui organitza anualment el fòrum de la innovació? 

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 les edicions que s’han dut 
a terme del Fòrum de la Innovació 
Tram. 314-03230/08 

Formulació: Oriol Pujol i Ferrusola, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

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 

3.25.15. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el cost del Fòrum de la 
Innovació 
Tram. 314-03232/08 

Formulació: Oriol Pujol i Ferrusola, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

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, 
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el Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial 
(Cidem) va dur a terme trobades, com ara el fòrum de 
la innovació. 

– Quin cost té el fòrum de la innovació? 

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre els resultats econòmics del 
Fòrum de la Innovació 
Tram. 314-03233/08 

Formulació: Oriol Pujol i Ferrusola, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

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, 
el Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial 
(Cidem) va dur a terme trobades, com ara el fòrum de 
la innovació. 

– Quins resultats econòmics, directes i indirectes, ha 
tingut el fòrum de la innovació en les seves diferents 
edicions? 

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 l’òrgan de govern del Con
sorci Urbanístic de l’Aigüeta, a la Bis
bal d’Empordà (Baix Empordà) 
Tram. 314-03234/08 

Formulació: Xavier Dilmé i Vert, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

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, 

L’Institut Català del Sòl l i l’Ajuntament de la Bisbal 
d’Empordà van constituir en el seu moment el Consorci 

Urbanístic de l’Aigüeta per desenvolupar el polígon 
industrial situat en aquesta zona de la capital del Baix 
Empordà. 

– Per quin motiu l’òrgan de govern d’aquest Consorci 
fa més de dos anys que no es reuneix? 

Palau del Parlament, 1 de març de 2007 

Xavier Dilmé i Vert 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’ampliació del CEIP Pere 
Rosselló, de Calonge (Baix Empordà) 
Tram. 314-03235/08 

Formulació: Xavier Dilmé i Vert, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

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 previsions té el Govern pel que fa a l’amplia
ció del CEIP Pere Rosselló de Calonge (Baix Empordà)? 

Palau del Parlament, 1 de març de 2007 

Xavier Dilmé i Vert 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’ampliació de l’IES Puig 
Cargol, de Calonge (Baix Empordà) 
Tram. 314-03236/08 

Formulació: Xavier Dilmé i Vert, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

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 previsions té el Govern pel que fa a l’ampli
ació de l’IES Puig Cargol de Calonge (Baix Empordà)? 

Palau del Parlament, 1 de març de 2007 

Xavier Dilmé i Vert 
Diputat del G. P. de CiU 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la construcció del CEIP La 
Sínia, de Calonge (Baix Empordà) 
Tram. 314-03237/08 

Formulació: Xavier Dilmé i Vert, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

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, 

El nou CEIP La Sínia de Calonge (Baix Empordà) fun
ciona des del l’inici del curs 2006-2007 gràcies a la ins
tal·lació de dos barracons. 

– Quines previsions té el Govern pel que fa a la cons
trucció definitiva d’aquest nou CEIP? 

Palau del Parlament, 1 de març de 2007 

Xavier Dilmé i Vert 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’adjudicació de cicles for
matius de grau mitjà i superior a la pro
víncia de Girona 
Tram. 314-03238/08 

Formulació: Xavier Crespo i Llobet, junta
ment amb una altra diputada del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Xavier Crespo i Llobet i M. Rosa Fortuny i Torroella, 
Diputats 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 criteris adjudica el Govern pel que fa a Cicles 
Formatius de Grau Mitjà i Superior a les comarques 
Gironines? Quins cicles formatius s’han donat a aques
tes comarques d’ençà l’any 2004? 

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2007 

Xavier Crespo i Llobet M. Rosa Fortuny i Torroella 
Diputat del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU 

3.25.15. 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre les gestions dels departa
ments de Salut i d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació amb relació 
a l’assentament d’un grup de caravanes 
a la carretera de Vidreres (Selva) 
Tram. 314-03239/08 

Formulació: Xavier Crespo i Llobet, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Xavier Crespo i Llobet, Diputat 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. 

L’assentament d’un grup de caravanes a la carretera de 
Vidreres està provocant un problema de malestar i pre
ocupació degut a les extorsions que els habitants de les 
caravanes estan fent a empresaris de la comarca de la 
Selva i als problemes d’higiene i salut que genera el 
mateix grup que viu en condicions molt precàries. 

– Pot el govern explicar quines gestions estan realitzant 
els departaments d’Interior i de Salut per corregir aquesta 
situació? 

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2007 

Xavier Crespo i Llobet 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre el coneixement de l’assenta
ment d’un grup de caravanes a la carre
tera de Vidreres (Selva) 
Tram. 314-03240/08 

Formulació: Xavier Crespo i Llobet, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Xavier Crespo i Llobet, Diputat 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. 

L’assentament d’un grup de caravanes a la carretera de 
Vidreres està provocant un problema de malestar i pre
ocupació degut a les extorsions que els habitants de les 
caravanes estan fent a empresaris de la comarca de la 
Selva i als problemes d’higiene i salut que genera el 
mateix grup que viu en condicions molt precàries. 
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– Té coneixement el govern de la Generalitat d’aquesta 
situació irregular i il·legal que s’està produint als muni
cipis de Vidreres i Lloret de Mar? 

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2007 

Xavier Crespo i Llobet 
Diputat del G. P. de CiU 

3.27.	 PREGUNTES AL DIRECTOR GENERAL I AL 
CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE LA COR
PORACIÓ CATALANA DE RÀDIO I TELEVI
SIÓ 

3.27.15. PREGUNTES PER ESCRIT 

Pregunta al director general de la Cor
poració Catalana de Ràdio i Televisió a 
respondre per escrit sobre l’acomiada
ment fa tres anys dels responsables 
comercials de TV3 i Catalunya Ràdio 
Tram. 315-00021/08 

Formulació: Daniel Sirera i Bellés, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

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 l’article 173 del Reglament de la Cambra, presenta 
la següent pregunta al Director General de la Corporació 
Catalana de Ràdio i Televisió per tal que li sigui contes
tada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

1. Quines són les irregularitat concretes denunciades 
pel Director General de la CCRTV públicament al Par
lament de Catalunya el dia 9 de març i que, segons ell, 
van motivar l’acomiadament dels responsables comer
cials de TV3 i de Catalunya Ràdio ara fa tres anys? 

2. Quines accions judicials va prendre el Director Ge
neral de la CCRTV arran les irregularitats detectades? 
En cas d no haver pres cap mesura, quines són les ra
ons per les quals no es van dur a terme? 

3. Els esmentats responsables de TV3 i Catalunya Rà
dio, van rebre algun tipus d’indemnització al ser aco
miadats? 

Palau del Parlament, 9 de març de 2007 

Daniel Sirera i Bellés 

Pregunta al director general de la Cor
poració Catalana de Ràdio i Televisió a 
respondre per escrit sobre el patrocini 
de clubs esportius per Televisió de Ca
talunya 
Tram. 315-00022/08 

Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Santi Rodríguez i Serra, Diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveu l’article 173 del Reglament de la Cambra, presen
ta la següent pregunta al Director General de la Corpo
ració Catalana de Ràdio i Televisió per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

1. Quins són els criteris de patrocini de clubs esportius 
per part de Televisió de Catalunya (TVC)? 

2. Quins clubs esportius van ser patrocinats durant l’any 
2006 i amb quins imports? 

Palau del Parlament, 9 de març de 2007 

Santi Rodríguez i Serra 

Pregunta al director general de la Cor
poració Catalana de Ràdio i Televisió a 
respondre per escrit sobre la retrans
missió de la gala «El català de l’any» 
per TV3 
Tram. 315-00023/08 

Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Santi Rodríguez i Serra, Diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveu l’article 173 del Reglament de la Cambra, presen
ta la següent pregunta al Director General de la Corpo
ració Catalana de Ràdio i Televisió per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

1. Quin cost ha representat per a Televisió de Catalunya 
(TVC) la retransmissió de la «Gala de l’any»? 

2. Quin tipus de col·laboració es va establir amb els or
ganitzadors de l’acte? 

3.27.15. 
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3. Quins van ser els compromisos adquirits per part de 
cada un dels col·laboradors i de TVC? 

4. Quina despesa va suposar per a la TVC? 

5. I la quantia dels ingressos per l’esmentat ens? 

Palau del Parlament, 9 de març de 2007 

Santi Rodríguez i Serra 

Pregunta al director general de la Cor
poració Catalana de Ràdio i Televisió a 
respondre per escrit sobre les seves 
declaracions amb relació a dos ex
treballadors d’aquest ens 
Tram. 315-00024/08 

Formulació: Joana Ortega i Alemany, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2007 

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 Parlamenta
ri de Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa 
l’article 173.1 del Reglament del Parlament formula la 
següent pregunta al Director General de la Corporació 
Catalana de Ràdio i Televisió per tal que sigui resposta 
per escrit. 

– Quines són les raons que han justificat les declaraci
ons del director general de la Corporació Catalana de 
Ràdio i Televisió (CCRTV) en relació a dos extreballadors 
de la CCRTV, en el marc de la seva compareixença a la 
Comissió de Control d’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals d’aquest Parlament, 
celebrada el dia 9 de març de 2007? 

Palau del Parlament, 9 de març de 2007 

Joana Ortega i Alemany 
Diputada del G. P. de CiU 
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