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S  U  M  A  R  I 
  

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

1.25. 
1.25.15. 

Preguntes al Govern 
Preguntes per escrit 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les unitats especialitzades de cirurgia 
ortopèdica vertebral complexa i les llistes d’espera 
d’aquesta especialitat (tram. 314-01287/08). Res-
posta del Govern. p. 13 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les llistes d’espera de proves diagnòs
tiques (tram. 314-01288/08). Resposta del Govern. p. 13 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el conflicte laboral de l’Hospital de la 
Vall d’Hebron (tram. 314-01290/08). Resposta del 
Govern. p. 14 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre d’ambulàncies de suport vi
tal avançat que han estat retirades o immobilitzades 
(tram. 314-01311/08). Resposta del Govern. p. 16 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre d’ambulàncies de suport vi
tal avançat del Sistema d’Emergències Mèdiques o 
d’empreses contractades que han estat retirades o 
immobilitzades (tram. 314-01312/08). Resposta del 
Govern. p.17 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les causes de la retirada o la immobilit
zació de les ambulàncies de suport vital avançat 
(tram. 314-01313/08). Resposta del Govern. p. 17 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el servei de les ambulàncies de suport 
vital avançat (tram. 314-01314/08). Resposta del 
Govern. p. 17 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mancances de seguretat de les 
ambulàncies de suport vital avançat (tram. 314
01315/08). Resposta del Govern. p. 18 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el concurs de les ambulàncies de suport 
vital avançat (tram. 314-01316/08). Resposta del 
Govern. p. 18 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la inspecció tècnica de vehicles de les 
ambulàncies de suport vital avançat (tram. 314
01317/08). Resposta del Govern. p. 18 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les variacions o les manipulacions no 
previstes en el concurs d’adjudicació de les ambulàn
cies de suport vital avançat (tram. 314-01318/08). 
Resposta del Govern. p. 19 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la qualificació i la idoneïtat dels conduc
tors de les ambulàncies de suport vital avançat 
(tram. 314-01319/08). Resposta del Govern. p. 19 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’empresa titular de les ambulàncies de 
suport vital avançat retirades i els vehicles propis del 
Sistema d’Emergències Mèdiques (tram. 314
01320/08). Resposta del Govern. p. 19 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el servei dels vehicles Tuareg del Siste
ma d’Emergències Mèdiques (tram. 314-01321/08). 
Resposta del Govern. p. 20 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les denúncies per l’ús dels vehicles 
Tuareg del Sistema d’Emergències Mèdiques (tram. 
314-01322/08). Resposta del Govern. p. 20 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les responsabilitats per l’afer de la reti
rada de les ambulàncies de suport vital avançat 
(tram. 314-01323/08). Resposta del Govern. p. 20 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’increment de targetes sanitàries en el 
període 2003-2006 (tram. 314-01326/08). Respos
ta del Govern. p. 21 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les subvencions a associacions musicals 
dels anys 2004, 2005 i 2006 (tram. 314-01398/08). 
Resposta del Govern. p. 21 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les subvencions a entitats corals dels 
anys 2004, 2005 i 2006 (tram. 314-01401/08). Res-
posta del Govern. p. 22 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la suspensió de les operacions de cirur
gia cardíaca a l’Hospital de la Vall d’Hebron, de Bar
celona (tram. 314-01561/08). Resposta del Govern. p. 22 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el Pla de contingència del centre coor
dinador de Sistema d’Emergències Mèdiques, SA 
(tram. 314-01566/08). Resposta del Govern. p. 22 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre de persones destinades el 
31 de desembre de 2006 a fer tasques d’inspec
ció a l’Agència Catalana del Consum (tram. 314
01674/08). Resposta del Govern. p. 23 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les gestions per a evitar el tancament 
del Centre Europeu del Consumidor de Barcelona 
(tram. 314-01678/08). Resposta del Govern. p. 24 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la valoració del tancament del Centre 
Europeu del Consumidor de Barcelona (tram. 314
01679/08). Resposta del Govern. p. 23 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la presència del Centre Europeu del 
Consumidor de Barcelona a la pàgina web de l’Agèn
cia Catalana del Consum (tram. 314-01680/08). 
Resposta del Govern. p. 24 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les funcions de la Secció de Consum 
Europeu de l’Agència Catalana del Consum (tram. 
314-01681/08). Resposta del Govern. p. 24 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’accés de l’Agència Catalana del Con
sum a la xarxa telemàtica europea (tram. 314
01682/08). Resposta del Govern. p. 24 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la instal·lació de parcs eòlics (tram. 314
01695/08). Resposta del Govern. p. 24 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la instal·lació de plantes fotovoltaiques 
(tram. 314-01697/08). Resposta del Govern. p. 25 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els projectes de centres de cicle com
binat (tram. 314-01706/08). Resposta del Govern. p. 25 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els projectes d’infraestructures de ga
sificació (tram. 314-01707/08). Resposta del Go
vern. p. 26 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els projectes de línies elèctriques de 
Bescanó a Santa Llogaia i de Bescanó a Riudare
nes (tram. 314-01722/08). Resposta del Govern. p. 26 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures previstes per a pal·liar la 
crisi del sector de la fruita seca (tram. 314-02143/08). 
Resposta del Govern. p. 26 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les línies prioritàries en l’àmbit del con
sum per a la legislatura actual (tram. 314-02180/08). 
Resposta del Govern. p. 28 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures per a garantir el funciona
ment dels centres d’atenció primària de les zones 
costaneres del Camp de Tarragona i de les Terres 
de l’Ebre (tram. 314-02196/08). Resposta del Go
vern. p. 28 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les funcions de l’Institut Català de Cièn
cies del Clima (tram. 314-02239/08). Resposta del 
Govern. p. 29 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les persones que han impartit classes 

de formació a l’Escola de Policia de Catalunya els 
darrers quatre anys (tram. 314-02726/08). Respos
ta del Govern. p. 29 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el motiu del viatge del president de la 
Generalitat a Brussel·les (tram. 314-02738/08). 
Resposta del Govern. p. 29 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les persones que van acompanyar el 
president de la Generalitat en el viatge a Brussel·les 
(tram. 314-02739/08). Resposta del Govern. p. 30 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la durada del viatge del president de la 
Generalitat a Brussel·les (tram. 314-02740/08). 
Resposta del Govern. p. 31 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el cost del viatge del president de la 
Generalitat i els acompanyants a Brussel·les (tram. 
314-02741/08). Resposta del Govern. p. 31 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les reunions tingudes pel president de 
la Generalitat en el viatge a Brussel·les (tram. 314
02742/08). Resposta del Govern. p. 32 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els acords subscrits derivats de les 
reunions tingudes pel president de la Generalitat en 
el viatge a Brussel·les (tram. 314-02743/08). Res-
posta del Govern. p. 32 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la matriculació en cicles formatius de 
grau mitjà al Baix Llobregat del curs 2003-2004 al 
curs 2006-2007 (tram. 314-02750/08). Resposta del 
Govern. p. 33 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la matriculació en cicles formatius de 
grau superior al Baix Llobregat del curs 2003-2004 
al curs 2006-2007 (tram. 314-02751/08). Resposta 
del Govern. p. 33 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre d’alumnes del Baix Llobre
gat que han completat els cicles formatius de grau 
mitjà del curs 2003-2004 al curs 2005-2006 (tram. 
314-02752/08). Resposta del Govern. p. 33 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre d’alumnes del Baix Llobre
gat que han completat els cicles formatius de grau 
superior del curs 2003-2004 al curs 2005-2006 
(tram. 314-02753/08). Resposta del Govern. p. 34 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la inserció professional o la reinserció 
educativa dels alumnes del Baix Llobregat que van 
completar els cicles formatius de grau mitjà del curs 
2003-2004 al curs 2005-2006 (tram. 314-02754/08). 
Resposta del Govern. p. 34 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la inserció professional o la reinserció 
educativa dels alumnes del Baix Llobregat que van 
completar els cicles formatius de grau superior del 
curs 2003-2004 al curs 2005-2006 (tram. 314
02755/08). Resposta del Govern. p. 34 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els recursos previstos per a l’Institut 
Català de Ciències del Clima (tram. 314-02759/08). 
Resposta del Govern. p. 35 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la composició de l’Institut Català de 
Ciències del Clima (tram. 314-02760/08). Respos
ta del Govern. p. 35 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els criteris de configuració de l’Institut 
Català de Ciències del Clima (tram. 314-02761/08). 
Resposta del Govern. p. 35 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els objectius de l’Institut Català de Ci
ències del Clima (tram. 314-02762/08). Resposta 
del Govern. p. 36 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els objectius i el pla de treball de l’Ins
titut Català de Ciències del Clima per al 2007 (tram. 
314-02763/08). Resposta del Govern. p. 36 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la relació de l’Institut Català de Ciènci
es del Clima amb l’Estratègia catalana contra el 
canvi climàtic (tram. 314-02764/08). Resposta del 
Govern. p. 36 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la coordinació entre l’Institut Català de 
Ciències del Clima i el Consell Assessor per al 
Desenvolupament Sostenible (tram. 314-02765/08). 
Resposta del Govern. p. 37 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la prevenció, la detecció i el seguiment 
dels nens amb trastorn per dèficit d’atenció o hiper
activitat (tram. 314-02767/08). Resposta del Go
vern. p. 37 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el compliment del Pla de viabilitat indus
trial de l’empresa ACC Spain (tram. 314-02769/08). 
Resposta del Govern. p. 38 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la convocatòria de la comissió triparti
da perquè la direcció de l’empresa ACC Spain infor
mi sobre la situació del Pla de viabilitat (tram. 314
02770/08). Resposta del Govern. p. 38 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la millora de l’atenció sanitària al Gar
raf (tram. 314-02771/08). Resposta del Govern. p. 38 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’increment de la plantilla de professi
onals sanitaris al Garraf (tram. 314-02772/08). Res-
posta del Govern. p. 39 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el grau de satisfacció dels usuaris i dels 
professionals de la sanitat al Garraf (tram. 314
02773/08). Resposta del Govern. p. 40 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les iniciatives per a afrontar la pèrdua 
de llocs de treball i el tancament d’empreses del 
sector tèxtil durant el 2006 (tram. 314-02774/08). 
Resposta del Govern. p. 40 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures pal·liatives per als treballa
dors i els municipis afectats per la situació del tèx
til (tram. 314-02775/08). Resposta del Govern. p. 41 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la reinserció laboral i la recol·locació 

dels treballadors afectats en el sector tèxtil (tram. 
314-02776/08). Resposta del Govern. p. 41 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures per a afavorir el manteni
ment de l’ocupació en el sector tèxtil (tram. 314
02777/08). Resposta del Govern. p. 42 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’elaboració d’un pla de millora de la 
competitivitat de les empreses del sector tèxtil 
(tram. 314-02778/08). Resposta del Govern. p. 42 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les iniciatives per a millorar la capaci
tat tecnològica de les empreses del sector tèxtil 
(tram. 314-02779/08). Resposta del Govern. p. 43 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les iniciatives per a millorar la formació 
i la qualificació professional dels treballadors del 
sector tèxtil (tram. 314-02780/08). Resposta del 
Govern. p. 43 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les iniciatives per a millorar la capaci
tat exportadora de les empreses del sector tèxtil 
(tram. 314-02781/08). Resposta del Govern. p. 44 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les iniciatives per a afrontar el dèficit 
comercial del sector tèxtil (tram. 314-02782/08). 
Resposta del Govern. p. 44 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els canvis de nom dels centres educa
tius públics (tram. 314-02783/08). Resposta del 
Govern. p. 45 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les hores extraordinàries dels Mossos 
d’Esquadra (tram. 314-02784/08). Resposta del 
Govern. p. 45 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el canvi de nom del centre escolar Acà
cies, de Barcelona (tram. 314-02785/08). Respos
ta del Govern. p. 45 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els plans d’excel·lència desplegats en 
l’àmbit del turisme del 2004 ençà (tram. 314
02787/08). Resposta del Govern. p. 46 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les activitats i els sectors turístics als 
quals té previst donar suport (tram. 314-02788/08). 
Resposta del Govern. p. 47 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els projectes de bases nàutiques (tram. 
314-02789/08). Resposta del Govern. p. 47 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les destinacions de turisme familiar 
impulsades del 2004 ençà i sobre les quantitats 
econòmiques invertides (tram. 314-02790/08). Res-
posta del Govern. p. 47 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la política turística (tram. 314-02791/08). 
Resposta del Govern. p. 48 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les campanyes publicitàries per a pro
mocionar el turisme del 2004 ençà (tram. 314
02792/08). Resposta del Govern. p. 48 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’Observatori Turístic (tram. 314
02793/08). Resposta del Govern. p. 50 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el personal eventual adscrit a la Direc
ció General de Turisme (tram. 314-02794/08). Res-
posta del Govern. p. 50 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les aportacions econòmiques als fò
rums gastronòmics de Vic i de Girona del 2004 
ençà (tram. 314-02795/08). Resposta del Govern. p. 50 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la fira de turisme de Barcelona (tram. 
314-02797/08). Resposta del Govern. p. 51 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els efectius necessaris i els efectius 
previstos en el desplegament dels Mossos d’Es
quadra al Garraf (tram. 314-02798/08). Resposta 
del Govern. p. 51 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les comissaries dels Mossos d’Esqua
dra de Vilanova i la Geltrú i de Sitges (Garraf) (tram. 
314-02799/08). Resposta del Govern. p. 51 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els efectius necessaris i els efectius 
previstos en el desplegament dels Mossos d’Es
quadra a l’Alt Penedès (tram. 314-02800/08). Res-
posta del Govern. p. 52 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les comissaries dels Mossos d’Esqua
dra de Vilafranca del Penedès i de Sant Sadurní 
d’Anoia (Alt Penedès) (tram. 314-02801/08). Res-
posta del Govern. p. 52 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els efectius necessaris i els efectius 
previstos en el desplegament dels Mossos d’Es
quadra al Baix Penedès (tram. 314-02802/08). Res-
posta del Govern. p. 52 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la comissaria dels Mossos d’Esquadra 
del Vendrell (Baix Penedès) (tram. 314-02803/08). 
Resposta del Govern. p. 53 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’import dels ajuts atorgats per a recer
ca, desenvolupament i innovació durant el 2006 
(tram. 314-02805/08). Resposta del Govern. p. 53 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el compliment de les condicions esta
blertes en la Resolució del 26 de setembre de 2005 
de la Secretaria General del Conseller Primer per la 
qual s’atorga un ajut econòmic a l’empresa Infova
lència Televisió (tram. 314-02806/08). Resposta del 
Govern. p. 53 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre de conferències i actes de 
partits polítics tinguts al palau de la Generalitat, les 
seus dels departaments i els edificis del Govern del 
2004 ençà (tram. 314-02813/08). Resposta del Go
vern. p. 54 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la construcció de la comissaria dels 
Mossos d’Esquadra de Vilafranca del Penedès (Alt 
Penedès) (tram. 314-02825/08). Resposta del Go
vern. p. 54 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’entrada en funcionament de la comis
saria dels Mossos d’Esquadra de Vilafranca del 
Penedès (Alt Penedès) (tram. 314-02826/08). Res-
posta del Govern. p. 54 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els ajuts, las subvencions i els paga
ments a l’Associació Catalana de Víctimes del 
Terrorisme els darrers quatre anys (tram. 314
02827/08). Resposta del Govern. p. 55 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la posició del Consell del Patrimoni 
Cultural de la Generalitat respecte a la descatalo
gació de la fàbrica de Can Fàbregas i de Caralt, de 
Mataró (Maresme) (tram. 314-02835/08). Respos
ta del Govern. p. 55 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el manteniment dels llocs de treball de 
l’empresa Primayor, de Mollerussa (Pla d’Urgell) 
(tram. 314-02909/08). Resposta del Govern. p. 56 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les negociacions per a modificar la pro-
posta de reforma de l’Organització Comuna de 
Mercat de les fruites i les hortalisses (tram. 314
02912/08). Resposta del Govern. p. 56 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures per a pal·liar la crisi dels 
cítrics (tram. 314-02917/08). Resposta del Govern. p. 57 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les reunions amb la Taula Sectorial 
dels Cítrics (tram. 314-02918/08). Resposta del 
Govern. p. 58 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el grau d’execució dels acords contrets 
amb la Taula Sectorial dels Cítrics (tram. 314
02919/08). Resposta del Govern. p. 59 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’execució del Pla de desenvolupament 
rural del 2006 (tram. 314-02920/08). Resposta del 
Govern. p. 60 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures previstes per al 2007 per 
a potenciar i consolidar la pagesia (tram. 314
02922/08). Resposta del Govern. p. 60 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures previstes per al 2007 per 
a afavorir la competitivitat de la indústria agroali
mentària (tram. 314-02923/08). Resposta del Go
vern. p. 61 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures i els recursos previstos per 
al 2007 per a impulsar la diversificació de l’activitat 
econòmica al camp (tram. 314-02924/08). Respos
ta del Govern. p. 62 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures i els recursos per a impul
sar l’ús de les assegurances agràries per a afron
tar els riscos naturals (tram. 314-02929/08). Res-
posta del Govern. p. 63 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’elaboració d’una nova llei de coopera
tives (tram. 314-02949/08). Resposta del Govern. p. 64 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la creació de 9.000 places de formació 
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professional del 2004 ençà (tram. 314-02950/08). 
Resposta del Govern. p. 65 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la creació de noves places de cicles 
formatius de grau mitjà (tram. 314-02951/08). Res-
posta del Govern. p. 65 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la creació de noves places de cicles 
formatius de grau superior (tram. 314-02952/08). 
Resposta del Govern. p. 65 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’ocupació de les 9.000 places de for
mació professional creades del 2004 ençà (tram. 
314-02953/08). Resposta del Govern. p. 66 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els nous grups de cicles formatius cre
ats del 2004 ençà (tram. 314-02954/08). Resposta 
del Govern. p. 66 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el professorat per als nous grups de 
cicles formatius creats del 2004 ençà (tram. 314
02955/08). Resposta del Govern. p. 66 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les gestions fetes davant el Ministeri de 
Sanitat per a reclamar l’equiparació professional de 
tècnics i auxiliars d’infermeria de l’Hospital Arnau de 
Vilanova, de Lleida (Segrià) (tram. 314-03083/08). 
Resposta del Govern. p. 67 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la reclamació de l’equiparació profes
sional de tècnics i auxiliars d’infermeria de l’Hospital 
Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià) (tram. 314
03084/08). Resposta del Govern. p. 67 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les gestions previstes davant el Minis
teri de Sanitat per a reclamar l’equiparació profes
sional de tècnics i auxiliars d’infermeria de l’Hospital 
Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià) (tram. 314
03085/08). Resposta del Govern. p. 67 

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). Resposta del Govern. p. 67 

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. 314-03143/08). Resposta del Govern. p. 68 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la construcció d’un institut d’educació 
secundària a Olèrdola (Alt Penedès) (tram. 314
03165/08). Resposta del Govern. p. 68 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’ampliació del CEIP Rossend Montané, 
d’Olèrdola (Alt Penedès) (tram. 314-03166/08). 
Resposta del Govern. p. 68 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la construcció d’un institut d’educació 
secundària a Sant Martí Sarroca (Alt Penedès) 
(tram. 314-03167/08). Resposta del Govern. p. 69 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la construcció d’un centre d’educació 
infantil i primària a Sant Martí Sarroca (Alt Penedès) 
(tram. 314-03168/08). Resposta del Govern. p. 69 

1.27. Preguntes al director general i al 
Consell d’Administració de la Cor

1.27.15. 

poració Catalana de Ràdio i Televi
sió 
Preguntes per escrit 

Pregunta al director general de la Cor
poració Catalana de Ràdio i Televisió a respondre 
per escrit sobre una intervenció del responsable de 
l’Associació Catalana de Víctimes del Terrorisme 
sobre l’inici del judici de l’atemptat de l’11 de març 
(tram. 315-00013/08). Resposta del director general. p. 69 

Pregunta al director general de la Cor
poració Catalana de Ràdio i Televisió a respondre 
per escrit sobre una concurrència d’ofertes de les 
societats filials publicada en el DOGC del 21 de 
febrer de 2007 (tram. 315-00014/08). Resposta del 
director general. p. 70 

Pregunta al director general de la Cor
poració Catalana de Ràdio i Televisió a respondre 
per escrit sobre els productes externs contractats 
per Televisió de Catalunya durant el 2005 (tram. 
315-00015/08). Resposta del director general. p. 71 

Pregunta al director general de la Cor
poració Catalana de Ràdio i Televisió a respondre 
per escrit sobre els productes externs contractats 
per Televisió de Catalunya durant el 2006 (tram. 
315-00016/08). Resposta del director general. p. 71 

Pregunta al director general de la Cor
poració Catalana de Ràdio i Televisió a respondre 
per escrit sobre la referència que es va fer al Partit 
Popular en la informació sobre la reunió de l’Asso
ciació Catalana de Víctimes del Terrorisme amb el 
president de la Generalitat donada en el Telenotí
cies Vespre del 22 de febrer de 2007 (tram. 315
00017/08). Resposta del director general. p. 72 

2.	 TRAMITACIONS CLOSES PER RE
BUIG, RETIRADA, CANVI O DECAÏ
MENT 

2.25.	 Preguntes al Govern 
2.25.15.	 Preguntes per escrit 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la promesa del conseller de Política 
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). Retirada. p. 73 

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

Pregunta al Govern a respondre oral
ment en comissió sobre el personal que presta ser-
veis en els centres penitenciaris i els serveis de 
rehabilitació (tram. 311-00185/08). Anunci. Trame
sa a la Comissió competent. p. 73 

Pregunta al Govern a respondre oral
ment en comissió sobre l’increment de personal 
dels serveis penitenciaris del 2004 al 2006 (tram. 
311-00186/08). Anunci. Tramesa a la Comissió 
competent. p. 73 

Pregunta al Govern a respondre oral
ment en comissió sobre la llista d’espera de mesu
res penals alternatives en matèria d’adults (tram. 
311-00187/08). Anunci. Tramesa a la Comissió 
competent. p. 74 

Pregunta al Govern a respondre oral
ment en comissió sobre el personal que es dedica a 
mesures penals alternatives (tram. 311-00188/08). 
Anunci. Tramesa a la Comissió competent. p. 74 
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Pregunta al Govern a respondre oral- Pregunta al Govern a respondre per 
ment en comissió sobre la tipologia de delictes que escrit sobre l’emplaçament de les empreses bene
es tracten amb mesures penals alternatives (tram. ficiàries dels projectes finançats per la societat Cai
311-00189/08). Anunci. Tramesa a la Comissió xa Capital Pyme Innovación (tram. 314-03678/08). 
competent. p. 74 Formulació. p. 79 

Pregunta al Govern a respondre oral- Pregunta al Govern a respondre per 
ment en comissió sobre la manera d’incentivar o escrit sobre l’acord signat pel Departament de Tre
potenciar l’ús del català a les oficines judicials ball i Indústria, l’empresa Alston i l’Ajuntament de 
(tram. 311-00190/08). Anunci. Tramesa a la Comis- Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental) per 
sió competent. p. 74 a crear un centre de desenvolupament tecnològic en 

aquest municipi (tram. 314-03679/08). Formulació. p. 79 

Pregunta al Govern a respondre oral
ment en comissió sobre la proposta del conseller Pregunta al Govern a respondre per 
d’Interior que els Mossos d’Esquadra deixin de vi escrit sobre els continguts del Centre de Desenvo
gilar els centres penitenciaris (tram. 311-00191/08). lupament Tecnològic de Santa Perpètua de Mogo-
Anunci. Tramesa a la Comissió competent. p. 75 da (Vallès Occidental) (tram. 314-03680/08). For

mulació. p. 79 

Pregunta al Govern a respondre oral
ment en comissió sobre la creació de jutjats especi- Pregunta al Govern a respondre per 
alitzats en violència domèstica (tram. 311-00192/08). escrit sobre les mesures previstes per a fomentar 
Anunci. Tramesa a la Comissió competent. p. 75 la creació de franquícies per a comercialitzar les 

denominacions d’origen catalanes (tram. 314
Pregunta al Govern a respondre oral 03681/08). Formulació. p. 80 

ment en comissió sobre la construcció de l’edifici 
judicial del partit judicial de Granollers (Vallès Ori- Pregunta al Govern a respondre per 
ental) (tram. 311-00193/08). Anunci. Tramesa a la escrit sobre els motius pels quals el conseller d’In-
Comissió competent. p. 75 novació, Universitats i Empresa és escèptic pel que 

3.25.15. Preguntes per escrit 
fa a la reducció de la burocràcia a l’Administració de 
la Generalitat (tram. 314-03682/08). Formulació. p. 80 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la Direcció General d’Atenció a la Co- Pregunta al Govern a respondre per 
munitat Educativa (tram. 314-03669/08). Formula escrit sobre les mesures previstes per a reduir l’im
ció. p. 75 pacte de l’encariment de la factura energètica per 

a les empreses (tram. 314-03683/08). Formulació. p. 80 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’aplicació de la sisena hora a les esco- Pregunta al Govern a respondre per 
les públiques (tram. 314-03670/08). Formulació. p. 76 escrit sobre les mesures previstes en el Pla de 

ports per a dinamitzar el sector turístic (tram. 314
Pregunta al Govern a respondre per 03684/08). Formulació. p. 80 

escrit sobre els centres d’educació secundària que 
han elaborat plans de millora i sobre aquests plans Pregunta al Govern a respondre per 
de millora (tram. 314-03671/08). Formulació. p. 76 escrit sobre els ports que el Pla de ports preveu que 

puguin acollir creuers (tram. 314-03685/08). Formu-
Pregunta al Govern a respondre per lació. p. 81 

escrit sobre el Pla de millora de les condicions de 
treball del professorat (tram. 314-03672/08). Formu- Pregunta al Govern a respondre per 
lació. p. 76 escrit sobre les infraestructures previstes en el Pla 

de ports perquè els principals ports puguin acollir 
Pregunta al Govern a respondre per nous creuers (tram. 314-03686/08). Formulació. p. 81 

escrit sobre els contractes programa formalitzats 
d’acord amb el capítol corresponent al servei públic Pregunta al Govern a respondre per 
educatiu del Pacte nacional per a l’educació (tram. escrit sobre les mesures previstes en el Pla de 
314-03673/08). Formulació. p. 77 ports per a captar nous creuers i incrementar-ne les 

escales (tram. 314-03687/08). Formulació. p. 81 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els ajuts per a l’escolarització d’alum- Pregunta al Govern a respondre per 
nes amb necessitats educatives especials atorgats escrit sobre les estratègies previstes en el Pla de 
d’acord amb el capítol corresponent al servei públic ports per a captar nous creuers amb destinació o 
educatiu del Pacte nacional per a l’educació (tram. origen a Catalunya (tram. 314-03688/08). Formul
314-03674/08). Formulació. p. 77 ació. p. 81 

Pregunta al Govern a respondre per Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els programes de transició escola-tre escrit sobre les tasques que ha encomanat a Gas 
ball del Pacte nacional per a l’educació (tram. 314 Natural de dur a terme a la finca de Cornellà de Llo
03675/08). Formulació. p. 78 bregat (Baix Llobregat) on es va produir una explo

sió de gas (tram. 314-03689/08). Formulació. p. 82 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les condicions amb què l’Institut Ca- Pregunta al Govern a respondre per 
talà de Finances entraria a formar part de la soci escrit sobre les tasques de seguiment que du a ter
etat Caixa Capital Pyme Innovación (tram. 314 me a la finca de Cornellà de Llobregat (Baix Llobre
03676/08). Formulació. p. 78 gat) on es va produir una explosió de gas (tram. 

314-03690/08). Formulació. p. 82 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els projectes que finançaria la socie- Pregunta al Govern a respondre per 
tat Caixa Capital Pyme Innovación (tram. 314 escrit sobre el nombre d’expedients sancionadors 
03677/08). Formulació. p. 78 oberts i tancats amb relació al compliment de la 

normativa aplicable a la producció i la comercialit-
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zació de la llet crua, la llet tractada tèrmicament i els 
productes làctics (tram. 314-03691/08). Formulació. p. 82 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre d’explotacions tancades i 
d’amonestacions efectuades amb relació a l’incom
pliment de la normativa aplicable a la producció i la 
comercialització de la llet crua, la llet tractada tèrmi
cament i els productes làctics (tram. 314-03692/08). 
Formulació. p. 83 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les actuacions i les mesures preventi
ves previstes per a fer complir la normativa aplica
ble a la producció i la comercialització de la llet 
crua, la llet tractada tèrmicament i els productes 
làctics (tram. 314-03693/08). Formulació. p. 83 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’eliminació d’una parada de la línia 
d’autobús Igualada - Barcelona al Bruc (Anoia) 
(tram. 314-03694/08). Formulació. p. 84 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els criteris seguits per a escollir les 
empreses que assistiran al Wine Festival de Madrid 
i sobre la participació de l’Institut Català del Vi en 
aquest festival (tram. 314-03695/08). Formulació. p. 84 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la recuperació de la zona declarada con
taminada en l’expedient que la Junta de Residus va 
instruir a l’empresa Demimesa, a Sant Llorenç 
d’Hortons (Alt Penedès) (tram. 314-03696/08). For
mulació. p. 84 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la recuperació de la zona del terme de 
Sant Llorenç d’Hortons (Alt Penedès) declarada 
contaminada en un expedient instruït per la Junta 
de Residus (tram. 314-03697/08). Formulació. p. 85 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la Comissió Interdepartamental d’Immi
gració (tram. 314-03698/08). Formulació. p. 85 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el conveni signat entre el Departament 
de Governació i Administracions Públiques i els 
fabricants i operadors de telefonia mòbil per a la 
normalització del català en la telefonia mòbil (tram. 
314-03699/08). Formulació. p. 85 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre de targetes que el Departa
ment de Salut ha emès per a persones estrangeres 
a Barcelona el 2004 i el 2006 (tram. 314-03700/08). 
Formulació. p. 86 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la gestió per la Generalitat dels ajuts 
del Pla estatal de l’habitatge (tram. 314-03701/08). 
Formulació. p. 86 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre de plans locals de joventut 
(tram. 314-03702/08). Formulació. p. 86 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els plans locals de joventut (tram. 314
03703/08). Formulació. p. 87 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la col·laboració de la Generalitat en 
l’elaboració dels plans locals de joventut (tram. 314
03704/08). Formulació. p. 87 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les línies d’ajut que ha ofert als ajunta
ments per a elaborar els plans locals de joventut 
(tram. 314-03705/08). Formulació. p. 87 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures previstes per a aplicar la 
nova legislació de l’Estat en matèria de protecció de 
consumidors i usuaris (tram. 314-03706/08). For
mulació. p. 87 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el Projecte dels Banys d’Arties, a Naut 
Aran (Val d’Aran) (tram. 314-03707/08). Formula-
ció. p. 88 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el desnonament de llogaters que no 
paguen l’arrendament (tram. 314-03708/08). For
mulació. p. 88 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els fons per a promoure plans de forma-
ció contínua destinats a treballadors de les adminis
tracions local i autonòmica (tram. 314-03709/08). 
Formulació. p. 88 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el coneixement que té de la previsió 
dels municipis per a proveir noves places de la 
policia local (tram. 314-03710/08). Formulació. p. 88 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els ajuts i la col·laboració que té previst 
oferir als ajuntaments un cop establerta la coordina-
ció i la col·laboració en matèria de seguretat públi
ca i policia (tram. 314-03711/08). Formulació. p. 89 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre idoni d’agents de policia per 
habitants als municipis (tram. 314-03712/08). For
mulació. p. 89 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les prestacions econòmiques als recur
sos d’acord amb la normativa vigent (tram. 314
03713/08). Formulació. p. 89 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’estat ecològic del riu Segre (tram. 314
03714/08). Formulació. p. 89 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les causes de l’estat ecològic que pre
senta el riu Segre entre Balaguer (Noguera) i l’Ai
guabarreig (tram. 314-03715/08). Formulació. p. 90 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les actuacions a causa de la sequera 
dutes a terme al riu Segre els darrers tres anys 
(tram. 314-03716/08). Formulació. p. 90 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la inversió duta a terme al riu Segre 
(tram. 314-03717/08). Formulació. p. 90 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les gestions fetes davant la Confede
ració Hidrogràfica de l’Ebre pel manteniment del riu 
Segre (tram. 314-03718/08). Formulació. p. 90 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la inversió que ha reclamat a la Confe
deració Hidrogràfica de l’Ebre per a aplicar-la al riu 
Segre (tram. 314-03719/08). Formulació. p. 91 
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Pregunta al Govern a respondre per
 
escrit sobre l’arribada amb retard d’una ambulància
 
a un municipi del Solsonès (tram. 314-03720/08).
 
Formulació. p. 91
 

Pregunta al Govern a respondre per
 
escrit sobre l’anul·lació del viatge del conseller de la
 
Vicepresidència al Marroc (tram. 314-03721/08).
 
Formulació. p. 91
 

Pregunta al Govern a respondre per
 
escrit sobre les gestions davant el Govern de l’Es
tat perquè aquest satisfaci als ajuntaments les
 
quantitats corresponents a la compensació de la
 
bonificació de l’impost de béns immobles (tram.
 
314-03722/08). Formulació. p. 91
 

Pregunta al Govern a respondre per
 
escrit sobre els motius pels quals membres del
 
Govern han advertit als ajuntaments que hi haurà
 
una reducció dels ajuts de la Unió Europea (tram.
 
314-03723/08). Formulació. p. 92
 

Pregunta al Govern a respondre per
 
escrit sobre el conveni signat entre el Comitè Olím
pic Espanyol i la Federació Espanyola de Municipis
 
i Províncies per a integrar criteris ambientals i de
 
sostenibilitat en l’esport de l’àmbit local (tram. 314
03724/08). Formulació. p. 92
 

Pregunta al Govern a respondre per
 
escrit sobre les visites turístiques previstes per al
 
2007 (tram. 314-03725/08). Formulació. p. 92
 

Pregunta al Govern a respondre per
 
escrit sobre les campanyes d’estalvi d’aigua i con
sum responsable (tram. 314-03726/08). Formulació. p. 93
 

Pregunta al Govern a respondre per
 
escrit sobre la previsió pel que fa a la disminució de
 
les llistes d’espera sanitàries per al 2007 (tram.
 
314-03727/08). Formulació. p. 93
 

Pregunta al Govern a respondre per
 
escrit sobre el coneixement que té del nombre de
 
persones en llista d’espera per a accedir a un cen
tre geriàtric (tram. 314-03728/08). Formulació. p. 93
 

Pregunta al Govern a respondre per
 
escrit sobre les llistes d’espera sanitàries (tram.
 
314-03729/08). Formulació. p. 94
 

Pregunta al Govern a respondre per
 
escrit sobre els llits que té concertats en centres
 
geriàtrics (tram. 314-03730/08). Formulació. p. 94
 

Pregunta al Govern a respondre per
 
escrit sobre la legalització de les urbanitzacions
 
(tram. 314-03731/08). Formulació. p. 94
 

Pregunta al Govern a respondre per
 
escrit sobre el protocol específic d’actuació dels
 
cossos de seguretat en l’àmbit de les urbanitzaci
ons (tram. 314-03732/08). Formulació. p. 94
 

Pregunta al Govern a respondre per
 
escrit sobre la previsió per a establir un transport
 
públic a les urbanitzacions (tram. 314-03733/08).
 
Formulació. p. 95
 

Pregunta al Govern a respondre per
 
escrit sobre l’establiment d’unitats mòbils de salut
 
a les urbanitzacions (tram. 314-03734/08). Formu
lació. p. 95
 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures previstes per a fomentar la 

participació dels residents de les urbanitzacions en
 
la vida pública dels municipis (tram. 314-03735/08).
 
Formulació. p. 95
 

Pregunta al Govern a respondre per
 
escrit sobre les mesures previstes per a establir la
 
participació dels residents a les urbanitzacions en
 
la presa de decisions dels municipis (tram. 314
03736/08). Formulació. p. 95
 

Pregunta al Govern a respondre per
 
escrit sobre les gestions dutes a terme amb entitats
 
financeres perquè els parcel·listes puguin assumir
 
els costos d’urbanització (tram. 314-03737/08).
 
Formulació. p. 96
 

Pregunta al Govern a respondre per
 
escrit sobre la creació d’un òrgan públic que repre
senti els parcel·listes i en defensi els drets (tram.
 
314-03738/08). Formulació. p. 96
 

Pregunta al Govern a respondre per
 
escrit sobre els arxius municipals (tram. 314-03739/
 
08). Formulació. p. 96
 

Pregunta al Govern a respondre per
 
escrit sobre el nombre de treballadors que assistei
xen a cursos de formació contínua (tram. 314
03743/08). Formulació. p. 96
 

Pregunta al Govern a respondre per
 
escrit sobre el nombre d’aturats que assisteixen a
 
programes de formació ocupacional (tram. 314
03744/08). Formulació. p. 97
 

Pregunta al Govern a respondre per
 
escrit sobre la durada mitjana de les pràctiques
 
d’alumnes de cicles formatius de grau superior en
 
empreses d’altres països durant els cursos 2004
2005, 2005-2006 i 2006-2007 (tram. 314-03745/08).
 
Formulació. p. 97
 

Pregunta al Govern a respondre per
 
escrit sobre la durada mitjana de les pràctiques
 
d’alumnes de cicles formatius de grau mitjà en
 
empreses d’altres països durant els cursos 2004
2005, 2005-2006 i 2006-2007 (tram. 314-03746/08).
 
Formulació. p. 97
 

Pregunta al Govern a respondre per
 
escrit sobre el nombre d’alumnes de cicles forma
tius de grau mitjà que han fet pràctiques en empre
ses d’altres països durant els cursos 2004-2005,
 
2005-2006 i 2006-2007 (tram. 314-03747/08). For
mulació. p. 97
 

Pregunta al Govern a respondre per
 
escrit sobre el nombre d’alumnes de cicles forma
tius de grau superior que han fet pràctiques en
 
empreses d’altres països durant els cursos 2004
2005, 2005-2006 i 2006-2007 (tram. 314-03748/08).
 
Formulació. p. 98
 

Pregunta al Govern a respondre per
 
escrit sobre l’inici dels programes de qualificació pro
fessional inicial (tram. 314-03749/08). Formulació. p. 98
 

Pregunta al Govern a respondre per
 
escrit sobre la implantació prevista per als progra
mes de qualificació professional inicial (tram. 314
03750/08). Formulació. p. 98
 

Pregunta al Govern a respondre per
 
escrit sobre l’alumnat a què van dirigits els progra
mes de qualificació professional inicial (tram. 314
03751/08). Formulació. p. 98
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre d’alumnes matriculats als 
cicles formatius de graus mitjà i superior durant els 
cursos 2004-2005, 2005-2006 i 2006-2007 (tram. 
314-03752/08). Formulació. p. 99 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió del Departament de Salut 
per a implantar el diagnòstic prenatal a la xarxa d’a
tenció primària (tram. 314-03753/08). Formulació. p. 99 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les retribucions dels professors de se
cundària que han estat destinats a centres de pri
mària (tram. 314-03754/08). Formulació. p. 99 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les retribucions dels professors dels 
centres concertats d’educació primària amb titula-
ció diferent de la requerida (tram. 314-03755/08). 
Formulació. p. 99 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre de mestres de primària pro
cedents del País Valencià i de les Illes Balears en el 
curs 2006-2007 (tram. 314-03756/08). Formulació. p. 100 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre de places de professors 
especialistes en llengua anglesa convocades en les 
cinc darreres convocatòries públiques d’oposicions 
(tram. 314-03757/08). Formulació. p. 100 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el coneixement que el conseller d’Inte
rior, Relacions Institucionals i Participació té de la 
sol·licitud de més efectius dels Mossos d’Esquadra 
per a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) (tram. 
314-03758/08). Formulació. p. 100 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre de sancions per incompli
ment de la Llei de l’Estat 31/1995, de prevenció de 
riscos laborals, que van acabar amb un recàrrec de 
prestacions (tram. 314-03759/08). Formulació. p. 101 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre de sancions per incompli
ment de la Llei de l’Estat 31/1995, de prevenció de 
riscos laborals, que van ésser resoltes favorable
ment i les que van ésser retirades els anys 2005 i 
2006 (tram. 314-03760/08). Formulació. p. 101 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les paralitzacions d’obra que van ésser 
denunciades davant la Fiscalia els anys 2005 i 
2006 (tram. 314-03761/08). Formulació. p. 101 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els plans de seguretat d’obres diposi
tats per les empreses en el Departament de Treball 
(tram. 314-03762/08). Formulació. p. 101 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre d’inspectors de treball a les 
províncies de Barcelona, Tarragona, Lleida i Giro
na (tram. 314-03763/08). Formulació. p. 102 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els inspectors de treball en excedència 
(tram. 314-03764/08). Formulació. p. 102 

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 occiden
tals i no per a altres zones (tram. 314-03765/08). 
Formulació. p. 102 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les persones mortes en accident de 
treball en el sector agrícola els anys 2004, 2005 i 
2006 (tram. 314-03766/08). Formulació. p. 102 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les persones mortes en accident de 
treball en el sector industrial els anys 2004, 2005 i 
2006 (tram. 314-03767/08). Formulació. p. 103 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les persones mortes en accident de 
treball en el sector de la construcció els anys 2004, 
2005 i 2006 (tram. 314-03768/08). Formulació. p. 103 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les persones mortes en accident de 
treball en el sector de serveis els anys 2004, 2005 
i 2006 (tram. 314-03769/08). Formulació. p. 103 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els recursos destinats per la Fundació 
Tripartida per a la Formació en l’Ocupació a Cata
lunya del 2004 ençà (tram. 314-03770/08). Formu
lació. p. 104 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el retorn de la documentació de parti
culars dipositada a l’Arxiu General de la Guerra Ci
vil Espanyola, a Salamanca (tram. 314-03771/08). 
Formulació. p. 104 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la possibilitat que el Govern de l’Estat 
endarrereixi la devolució dels arxius de Salamanca 
fins al 2008 (tram. 314-03772/08). Formulació. p. 104 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures previstes per a aconseguir 
que el Govern de l’Estat no endarrereixi el retorn de 
la documentació de particulars dipositada a l’Arxiu 
de Salamanca (tram. 314-03773/08). Formulació. p. 104 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els recursos destinats al Consorci del 
Montsec els anys 2004, 2005 i 2006 (tram. 314
03774/08). Formulació. p. 105 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les línies d’actuació previstes per al 
Consorci del Montsec (tram. 314-03775/08). For
mulació. p. 105 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el conveni de col·laboració per a la Fira 
de Frankfurt entre l’Institut Ramon Llull i l’Institut 
d’Estudis Baleàrics (tram. 314-03776/08). Formu
lació. p. 105 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’aportació econòmica de l’Institut d’Es
tudis Baleàrics per a la Fira de Frankfurt (tram. 314
03777/08). Formulació. p. 105 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la llengua dels escriptors de les Illes 
Balears presents a la Fira de Frankfurt (tram. 314
03778/08). Formulació. p. 106 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els contactes amb la Generalitat Va
lenciana sobre la Fira de Frankfurt (tram. 314
03779/08). Formulació. p. 106 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els contactes amb el Govern Balear 
sobre la Fira de Frankfurt (tram. 314-03780/08). 
Formulació. p. 106 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’aportació econòmica del Ministeri de 
Cultura per al Consorci del Museu d’Art Contem
porani de Barcelona (tram. 314-03781/08). Formu
lació. p. 106 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’aportació econòmica del Govern de 
l’Estat per al Museu d’Art Contemporani de Barce
lona fins al 2006 (tram. 314-03782/08). Formulació. p. 107 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el desplegament previst de la llei d’ad
ministració electrònica (tram. 314-03783/08). For
mulació. p. 107 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la construcció del centre d’educació 
infantil i primària de Sant Iscle de Vallalta (Mares
me) (tram. 314-03784/08). Formulació. p. 107 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’obertura del centre d’educació infan
til i primària de Sant Vicenç de Montalt (Maresme) 
(tram. 314-03785/08). Formulació. p. 107 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les actuacions en el camp de l’equitat 
de gènere en l’ús de l’espai urbà i els equipaments 
en els projectes de millora de barris, àrees urbanes 
i viles que requereixen una atenció especial (tram. 
314-03786/08). Formulació. p. 108 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els punts d’informació per a les dones 
creats i previstos en els projectes de millora de 
barris, àrees urbanes i viles que requereixen una 
atenció especial (tram. 314-03787/08). Formulació. p. 108 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els locals habilitats per a associacions 
de dones en els projectes de millora de barris, àre
es urbanes i viles que requereixen una atenció es
pecial (tram. 314-03788/08). Formulació. p. 108 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’estudi «Anàlisi de l’impacte de gène
re en els reglaments d’ordenament municipal dels 
ajuntaments catalans», de l’Institut Català de les 
Dones (tram. 314-03789/08). Formulació. p. 109 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les places d’escola bressol del Baix 
Llobregat (tram. 314-03790/08). Formulació. p. 109 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les places de centre de dia del Baix 
Llobregat (tram. 314-03791/08). Formulació. p. 109 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les places residencials per a la terce
ra edat del Baix Llobregat (tram. 314-03792/08). 
Formulació. p. 110 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els barracons escolars del Baix Llobre
gat (tram. 314-03793/08). Formulació. p. 110 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la depuració d’aigües residuals i la dis
ponibilitat de deixalleries al Baix Llobregat (tram. 
314-03794/08). Formulació. p. 110 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les places hospitalàries del Baix Llobre
gat (tram. 314-03795/08). Formulació. p. 111 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les ambulàncies d’emergència del Baix 
Llobregat (tram. 314-03796/08). Formulació. p. 111 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els centres d’atenció primària i els dis
pensaris del Baix Llobregat (tram. 314-03797/08). 
Formulació. p. 111 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els pisos pont per a dones maltracta
des al Baix Llobregat (tram. 314-03798/08). Formu
lació. p. 112 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les grans superfícies comercials del 
Baix Llobregat (tram. 314-03799/08). Formulació. p. 112 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els parcs de bombers del Baix Llobre
gat (tram. 314-03800/08). Formulació. p. 112 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les places penitenciàries del Baix Llo
bregat (tram. 314-03801/08). Formulació. p. 112 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les biblioteques del Baix Llobregat 
(tram. 314-03802/08). Formulació. p. 113 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els beneficiaris de la renda mínima d’in
serció del Baix Llobregat (tram. 314-03803/08). 
Formulació. p. 113 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la inversió en carreteres al Baix Llobre
gat (tram. 314-03804/08). Formulació. p. 113 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el Parc Agrari del Baix Llobregat (tram. 
314-03805/08). Formulació. p. 114 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les actuacions previstes per a millorar 
les polítiques en favor de la pagesia al Baix Llobre
gat durant el 2007 (tram. 314-03806/08). Formu
lació. p. 114 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els ajuts de suport a les famílies amb 
fills a càrrec del 2006 al Baix Llobregat (tram. 314
03807/08). Formulació. p. 114 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les places per a persones amb disminu
ció psíquica del Baix Llobregat (tram. 314-03808/08). 
Formulació. p. 114 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les escoles oficials d’idiomes i les pla
ces per a l’ensenyament d’idiomes del Baix Llobre
gat (tram. 314-03809/08). Formulació. p. 115 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les actuacions i les inversions previs
tes pel Departament d’Educació al Baix Llobregat 
(tram. 314-03810/08). Formulació. p. 115 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les actuacions i les inversions previs
tes pel Departament de Cultura i Mitjans de Comu
nicació al Baix Llobregat (tram. 314-03811/08). 
Formulació. p. 115 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les actuacions i les inversions previs-
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tes pel Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques al Baix Llobregat (tram. 314-03812/08). 
Formulació. p. 116 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les actuacions i les inversions previs
tes pel Departament de Medi Ambient i Habitatge al 
Baix Llobregat (tram. 314-03813/08). Formulació. p. 116 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les actuacions i les inversions previs
tes pel Departament de Salut al Baix Llobregat 
(tram. 314-03814/08). Formulació. p. 116 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les actuacions i les inversions previs
tes pel Departament d’Interior al Baix Llobregat 
(tram. 314-03815/08). Formulació. p. 116 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les actuacions i les inversions previs
tes pel Departament d’Acció Social i Ciutadania al 
Baix Llobregat (tram. 314-03816/08). Formulació. p. 117 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les previsions del Departament de Sa
lut respecte a l’ampliació del CAP de la Llagosta 
(tram. 314-03817/08). Formulació. p. 117 

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 els programes relatius a la memò
ria històrica emesos del 2004 ençà (tram. 315
00028/08). Formulació. p. 117 

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 

es tardaria en absorbir els pacients pendents d’interven
ció quirúrgica per aquests procediments al ritme de tre
ball d’aquest període (dades presentades a desembre 
2006), distribuït per les regions sanitàries i el total Ca
talunya, és: 
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1.25. PREGUNTES AL GOVERN Regió sanitària 
Grup 24 

t resolució 

1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT 
Alt Pirineu i Aran 0,00 
Lleida 4,00 
Camp de Tarragona 10,80 

Pregunta al Govern a respondre per Terres de l’Ebre 43,38 
escrit sobre les unitats especialitzades Girona 8,71 
de cirurgia ortopèdica vertebral com- Catalunya central 9,44 
plexa i les llistes d’espera d’aquesta 
especialitat 

Barcelona 15,70 

Tram. 314-01287/08 Total Catalunya 14,53 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les unitats especialitzades de cirurgia ortopèdica verte
bral complexa i les llistes d’espera d’aquesta especia
litat 

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: 

L’any 2007 està previst la posada en funcionament 
d’una unitat especialitzada de cirurgia ortopèdica ver
tebral a l’Hospital del Mar de Barcelona. 

Els grups de monitorització candidats a ser tractats en 
aquestes unitats: Grup de monitorització 24. Cirurgia 
instrumentada de raquis. En el quadre annex es detallen 
els procediments quirúrgics que s’agrupen en aquest 
grups de monitorització. 

Respecte els casos en llista d’espera a data de desem
bre de 2006, pels procediments agrupats en el grup de 
monitorització 24, distribuït per les regions sanitàries i 
total Catalunya, són: 

Grup 24 
Regió sanitària Llista d’espera 

Alt Pirineu i Aran 0 
Lleida 9 
Camp de Tarragona 108 
Terres de l’Ebre 47 
Girona 106 
Catalunya central 48 
Barcelona 1.694 

En relació al temps de resolució, que es un indicador 
prospectiu que recull el temps, expressat en mesos, que 

Barcelona, 27 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 llistes d’espera de pro-
ves diagnòstiques 
Tram. 314-01288/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les llistes d’espera de proves diagnòstiques 

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: 

L’objectiu del Govern de la Generalitat sobre les llistes 
d’espera de les proves diagnòstiques és seguir avançant 
el projecte ja iniciat. 

A continuació es detallen de manera resumida les actu
acions realitzades pel Servei Català de la Salut durant 
aquests anys i les previstes en un futur immediat: 

1) Definició de les proves diagnòstiques a monitorar: 

De l’anàlisi exhaustiu de les proves diagnòstiques de
clarades en el sistema d’informació agregat del Cat-
Salut i les proves establertes com a base per fer un se
guiment segons el Consell interterritorial del sistema 
nacional de Salut del grup d’experts sobre llistes d’es

1.25.15. 

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



pera, amb el suport del Reial Decret 605/2003, de 23 de 
maig; es varen proposar tretze proves diagnòstiques a 
ser monitorades, per ser les més prevalents. 

Aquestes proves diagnòstiques són: 

– Ecocardiografia 

– Ecografia abdominal 

– Ecografia urològica 

– Ecografia ginecològica 

– Colonoscòpia 

– Endoscòpia esofagogàstrica 

 – Tomografia axial computeritzada (TAC) 

– Mamografia (no incloses les de screening, ni de se
guiment, ni de control) 

– Polisomnograma 

– Ressonància magnètica 

– Ergonometria 

– Electromiograma 

– Gammagrafia 

2) Establiment dels nivells de prioritat i d’inclusió en 
llista d’espera, així com, la definició dels indicadors: 

El sistema d’informació de la llista d’espera de proves 
diagnòstiques estableix tres nivell de prioritat: 

Preferent: Inclou aquells pacients a criteri del metge 
responsable prescriptor que precisen ser atesos en un 
termini breu de temps que serà especificat en la sol·lici
tud del citat metge. 

4) Informació periòdica de les llistes d’espera i llur pu
blicació: 

El passat any 2006, la consellera va presentar les prime-
res dades de proves diagnòstiques. 

5) Establiment de garanties de temps màxim d’espera: 

Durant l’any 2006 s’ha elaborat el decret que regularà 
l’establiment de garanties de temps màxims d’espera 
per les proves diagnòstiques monitorades durant l’any 
2005. Està prevista la seva aprovació i publicació en el 
DOGC en el decurs de l’any 2007 

6) Millora de la qualitat de la informació que es regis
tre en l’aplicatiu: 

El Servei Català de la Salut està immers en un procés 
de millora de la informació que es recull en el sistema 
d’informació nominal de llistes d’espera per a proves 
diagnòstiques. 

La millora esperada permetrà obtenir els indicadors de 
llistes d’espera amb una homogeneïtat que facilitarà la 
presa de decisions, alhora que ens permetrà una major 
capacitat per identificar períodes d’espera massa pro
longats i incidir en una distribució dels recursos de for
ma més homogènia en tot el territori. 

El Departament de Salut té previst presentar les llistes 
d’espera de les proves diagnòstiques al llarg del mes 
d’abril. 

Barcelona, 26 de març de 2007 

Marina Geli i Fàbrega 
 Consellera de salut 

Ordinari: Proves sol·licitades pel facultatiu per tal d’ar
ribar al diagnòstic que estan sotmeses al temps de res-
posta que tingui l’estructura assistencial. 

Seguiment o control: aquells pacients que la seva espe
ra no ve donada per la llista existent, si no pel criteri del 
metge responsable prescriptor que vol fer un seguiment 
o control d’un diagnòstic realitzat amb anterioritat. 

El seguiment que el Servei Català de la Salut realitza és 
sobre les proves diagnòstiques ordinàries i preferents, 
que són l’objecte de seguiment d’acord amb els crite
ris acordats a nivell de totes les comunitats autònomes 
amb el Ministeri de Sanitat i Consum. 

A continuació es detallen els indicadors definits amb 
els quals es treballa en l’actualitat: 

– Número de pacients en llista d’espera per proves di
agnòstiques. 

– Activitat acumulada de proves diagnòstiques (baixes 
01). 

– Número de pacients pendents de programació per 
proves diagnòstiques. 

 – Temps de resolució o d’aclariment 

– Temps de demora 

– Temps d’espera 

– Baixes totals acumulades 

3) Disseny, desenvolupament i implantació d’un regis
tre nominal de llistes d’espera de proves diagnòstiques. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el conflicte laboral de 
l’Hospital de la Vall d’Hebron 
Tram. 314-01290/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

 A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01290/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el conflicte laboral de l’Hospital de la Vall d’Hebron 

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 que les preguntes 314-01290/08 i 314-01561/08 es 
responen conjuntament. 

En relació a les suspensions d’operacions del servei de 
cirurgia cardíaca de la Vall Hebron us fem les següents 
consideracions: 

El nombre de persones en llista d’espera de Cirurgia 
Cardíaca en l’HUVH és: 

14 
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16 pacients s’han hagut de traslladar a altres hospitals: 
30.06.2006 31.12.2006 Febrer 2007 – 10 pacients al H. Clínic. 

– 6 pacients al H. de Sant Pau. 
Adults 144 102 159 
Congènits* 33 30 35 – Nombre de suspensions de Cirurgia Cardíaca Pedià
Pediàtrics** 14 3 19 trica de l’Hospital Universitari Vall d’Herbron: 

• S’han deixat de programar 11 pacients (en 3 setma
* Els pacients amb cardiopatia congènita són persones adultes que nes). 
estan afectades de malformacions cardíaques des del naixement que 
habitualment han estat ja operats i que cal tornar a operar del cor en edat • S’han derivat a l’Hospital de Sant Joan de Deu: 7 pa
adulta. La intervenció quirúrgica es fa dins d’un marc de temps, però cients. 
també d’oportunitat pel pacient (treball, etc.). 

**Els pacients amb cardiopatia pediàtrica són pacients d’edat infantil que S’ha de fer constar que algunes malformacions cardí
estan en llista d’espera. Hem d’assenyalar que a banda d’aquests (19) aques congènites, i per tal de poder garantir bons resul
i hi ha un nombre no despreciable de pacients amb cardiopatia neonatal tats quirúrgics, no es poden demorar dins d’un termini que s’operen als pocs dies de néixer i per tant no estan recollits a la llista 
d’espera. prefixat de temps. Aquests han estat els pacients que 

hem traslladat a l’Hospital Sant Joan de Deu. La resta de 
Quant a les suspensions d’operacions de Cirurgia Car pacients s’han reprogramat, un cop normalitzada l’acti
díaca les dades són: vitat. 

– Nombre de suspensions de Cirurgia Cardíaca Adults Per altra banda, i en relació al nombre de personal d’in
de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron: fermeria del servei de cirurgia cardíaca, cal tenir en 

compte que no està desglossat per especialitats, sinó 
per categories professionals, i a data 30.06.2006 i 

Període setmanal Núm. intervencions CEC* 30.12.2006, les xifres són les següents: 

8 - 12 gener 1 
15 - 19 gener 1 
22 - 26 gener 9 
29 gener - 2 febrer 10 
5 - 9 febrer 5 
12 - 16 febrer 6 

Total 32 

* Motiu: no poder disposar de CEC (Circulació Extra - Corpòrea) 

Categoria Àrea Hospitalització Àrea Quirúrgica Consultes Ext. Unitat Àrea Hospitalització Àrea Quirúrgica Consultes Ext. UCI 
Professional cirurgia cardíaca cirurgia cardíaca cirurgia adults coronaries cirurgia cardíaca cirurgia cardíaca pediàtrica pediàtrica 

adults adults adult pediàtrica pediàtrica 

Infermeres 12 * 8 2 57 19 **34 19 44 

Auxiliars infermeria 8 3 0 22 16 ***23 16 8 

Total 20 11 2 79 35 57 35 52 

* 8 infermeres, quatre realitzen la perfusió de l’adult.
 

** 34 infermers, dos realitzen la perfusió cardíaca pediàtrica, la resta roten per totes les especialitats quirúrgiques.
 

*** 23 auxiliars d’infermeria que roten per totes les especialitats quirúrgiques.
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Respecte al número de places vacants del personal d’in
fermeria aquestes estan cobertes amb personal d’infer
meria eventual: 

Categoria Professional Número de places vacants 
30.12.2006 

Infermeres 
Auxiliars d’infermeria 

13 
4 

Total 17 

Categoria Professional Número de places vacants 
26.01.2007 

Infermeres 
Auxiliars d’infermeria 

4 
5 

Total 9 

la programació quirúrgica habitual del servei, en torns 
de mati i tarda. 

Pel que fa als nens, les urgències pediàtriques han es
tat 17 intervencions que varen requerir recursos addi
cionals de professionals. D’altres urgències no estan 
diferenciades, en ser incloses dins de la programació 
quirúrgica habitual del servei, en torns de matí i tarda. 

El nombre de baixes laborals del personal d’infermeria 
a data 30 de desembre de 2006 i gener de 2007 és la 
següent: 

Categoria professional Número de baixes laborals 

30.12.2006 

Supervisores 
Infermeres 
Llevadores 
Auxiliars d’infermeria 

2 
137 

2 
109 

Font: Direcció RRHH gener 2007 
Nº: 3.304 Total plantilla. Direcció d’infermeria 

Categoria Professional Número de baixes laborals 
26.01.2007 

Supervisores 3 
Infermeres 221 
Llevadores 3 
Auxiliars d’infermeria 169 

Finalment, fer esment al fet que els pacients de cirurgia 
pediàtrica han estat atesos en tot moment pel personal 
d’infermeria expert dins de les seves competències i 
funcions en l’àrea del nen, així mateix com altres pro
fessionals d’infermeria que han estat formats en els 
diferents processos assistencials inclosa la pediatria. 
Per tant reafirmem la necessitat d’aquesta especialitza
ció en pediatria que es contempla dins de l’especialitat 
del Ministeri. 

Actualment el procés de les especialitats en infermeria 
als hospitals públics de l’ICS no es pot desenvolupar en 
totes les seves especialitats fins que no siguin autoritza
des pel Ministeri de Sanitat i Consum segons es con
templa en al Disposició transitòria Segona del R.D. 
450/2005, de 22 d’abril, sobre especialitats d’inferme
ria. Accés excepcional al títol d’especialista. 

El Govern tendeix a potenciar la transversalitat sempre 
respectant les competències de cada especialitat. 

Barcelona, 27 de març de 2007 

Marina Geli i Fàbrega 
Consellera de Salut 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre d’ambulàncies 
de suport vital avançat que han estat 
retirades o immobilitzades 
Tram. 314-01311/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01311/08 

Font: Direcció RRHH gener 2007
 
Nº: 3.304 Total plantilla. Direcció d’Infermeria.
 

El nombre de donacions per a transplantament d’òr
gans que no s’han pogut realitzar per falta de personal 
només ha estat d’un transplantament pulmonar, el dia 1 
de febrer. L’òrgan va ser utilitzat en altre hospital acre
ditat per a la realització de transplantament pulmonar. 

Pel que fa al nombre d’urgències de cirurgia cardíaca 
pediàtrica i d’adults, desglossat per mesos durant el 
2006, actualment no disposem de la informació des
glossada per mesos. 

El nombre d’urgències de cirurgia cardíaca ateses du
rant l’any 2006, fou de 34 pacients adults, que varen 
requerir recursos addicionals de professionals. D’altres 
urgències no estan diferenciades, en ser incloses dins de 

1.25.15. 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’ambulàncies de suport vital avançat que 
han estat retirades o immobilitzades 

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 nombre total d’ambulàncies de suport vital avançat 
que han estat substituïdes és de 53 unitats en actiu i 25 
de reserva. 

Barcelona, 21 de març de 2007 

Marina Geli i Fàbrega 
Consellera de Salut 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre d’ambulàncies 
de suport vital avançat del Sistema 
d’Emergències Mèdiques o d’empre
ses contractades que han estat retira-
des o immobilitzades 
Tram. 314-01312/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01312/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’ambulàncies de suport vital avançat del 
Sistema d’Emergències Mèdiques o d’empreses con
tractades que han estat retirades o immobilitzades 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Sancho i Serena, Francesc 

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

– En el marc del concurs públic per a la contractació de 
la gestió del servei públic de transport sanitari urgent a 
l’àmbit territorial de Catalunya, amb excepció de la 
ciutat de Barcelona, han estat substituïdes 43 unitats de 
suport vital avançat en servei actiu, i 17 de reserva. 

– En el marc del procediment obert per a la contracta
ció del subministrament, mitjançant arrendament sen
se opció de compra, de la flota de vehicles de l’empresa 
pública Sistema d’Emergències Mèdiques, SA, han 
estat substituïdes 10 unitats de suport vital avançat en 
servei actiu i 8 de reserva. 

Barcelona, 22 de març de 2007 

Marina Geli i Fàbrega 
Consellera de Salut 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les causes de la retirada o 
la immobilització de les ambulàncies 
de suport vital avançat 
Tram. 314-01313/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01313/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les causes de la retirada o la immobilització de les am
bulàncies de suport vital avançat 

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: 

Els vehicles de suport vital avançat relatius al concurs 
públic per la contractació de la gestió del servei públic 
de transport sanitari urgent a l’àmbit territorial de Ca
talunya, amb excepció de la ciutat de Barcelona, que 
han estat retirats, ho foren per excés de pes en relació 
a la certificació emesa pels serveis d’inspecció tècnica 
competent, així com per la superació dels marges del 
2% respecte el centre de gravetat dels vehicles. 

Barcelona, 22 de març de 2007 

Marina Geli i Fàbrega 
Consellera de Salut 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el servei de les ambulàn
cies de suport vital avançat 
Tram. 314-01314/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01314/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el servei de les ambulàncies de suport vital avançat 

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: 

1.25.15. 
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Per a la correcta prestació del servei públic de transport 
sanitari urgent, les empreses adjudicatàries del concurs 
públic per a la contractació dels serveis de transport 
sanitari urgent a l’àmbit territorial de Catalunya, van 
substituir els vehicles de forma progressiva en un ter
mini de 48 hores, de tal manera que es va mantenir la 
correcta cobertura del servei a tot el territori i en tot 
moment. 

Barcelona, 22 de març de 2007 

Marina Geli i Fàbrega
 
Consellera de Salut
 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el concurs de les ambu
làncies de suport vital avançat 
Tram. 314-01316/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mancances de segure
tat de les ambulàncies de suport vital 
avançat 
Tram. 314-01315/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01315/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mancances de seguretat de les ambulàncies de su
port vital avançat 

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: 

Sistema d’Emergències Mèdiques, SA va substituir els 
vehicles de suport vital avançat tan aviat com va tenir 
coneixement dels motius que van justificar tal substitu
ció. 

En el marc del concurs públic per la contractació de la 
gestió del servei públic de transport sanitari urgent a 
l’àmbit territorial de Catalunya, Sistema d’Emergències 
Mèdiques, SA no fou advertit d’aquests motius per cap 
de les empreses adjudicatàries. 

Barcelona, 22 de març de 2007 

Marina Geli i Fàbrega 
Consellera de Salut 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01316/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el concurs de les ambulàncies de suport vital avançat 

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 concurs públic per la contractació de la gestió del 
servei públic de transport sanitari urgent a l’àmbit ter
ritorial de Catalunya, amb excepció de la ciutat de Bar
celona, no ha estat variat car les seves bases, una vega-
da publicades i adjudicat el concurs, no poden ser 
objecte de modificació. 

Barcelona, 22 de març de 2007 

Marina Geli i Fàbrega 
Consellera de Salut 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la inspecció tècnica de 
vehicles de les ambulàncies de suport 
vital avançat 
Tram. 314-01317/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01317/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la inspecció tècnica de vehicles de les ambulàncies de 
suport vital avançat 

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: 

Els vehicles de suport vital avançat relatius al concurs 
públic per la contractació de la gestió del servei públic 

1.25.15. 
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de transport sanitari urgent a l’àmbit territorial de Ca
talunya, sí que circulaven des del primer dia amb la 
certificació corresponent de la inspecció tècnica de 
vehicles. 

Barcelona, 22 de març de 2007 

Marina Geli i Fàbrega 
Consellera de Salut 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les variacions o les mani
pulacions no previstes en el concurs 
d’adjudicació de les ambulàncies de 
suport vital avançat 
Tram. 314-01318/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01318/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les variacions o les manipulacions no previstes en el 
concurs d’adjudicació de les ambulàncies de suport 
vital avançat 

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: 

Els vehicles no han sofert cap variació o manipulació 
en les seves característiques, pes o centre de gravetat. 

Barcelona, 22 de març de 2007 

Marina Geli i Fàbrega 
Consellera de Salut 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la qualificació i la idoneï
tat dels conductors de les ambulànci
es de suport vital avançat 
Tram. 314-01319/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01319/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la qualificació i la idoneïtat dels conductors de les am
bulàncies de suport vital avançat 

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 concurs públic per la contractació de la gestió del 
servei públic de transport sanitari urgent a l’àmbit ter
ritorial de Catalunya, amb excepció de la ciutat de Bar
celona preveia, amb l’objectiu de garantir la qualifica
ció i idoneïtat dels conductors de les ambulàncies, un 
sistema de formació continuada i de qualificació dels 
professionals afectats que s’ha anat complint d’acord 
amb els plans de formació que han realitzat les empre
ses a requeriment del plec de prescripcions tècniques. 

Barcelona, 22 de març de 2007 

Marina Geli i Fàbrega 
Consellera de Salut 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’empresa titular de les 
ambulàncies de suport vital avançat 
retirades i els vehicles propis del Sis
tema d’Emergències Mèdiques 
Tram. 314-01320/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01320/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’empresa titular de les ambulàncies de suport vital 
avançat retirades i els vehicles propis del Sistema 
d’Emergències Mèdiques 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Sancho i Serena, Francesc 

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

En el marc del concurs públic per a la contractació de 
la gestió del servei públic de transport sanitari urgent a 
l’àmbit territorial de Catalunya, amb excepció de la 
ciutat de Barcelona, han estat substituïdes unitats de 
suport vital avançat, corresponent a diferents adjudica
taris. 

Respecte el procediment obert per a la contractació del 
subministrament, mitjançant arrendament sense opció 
de compra, de la flota de vehicles de l’empresa públi
ca Sistema d’Emergències Mèdiques, SA, en el marc 
del qual han estat substituïdes únicament les unitats de 
suport vital avançat, l’empresa adjudicatària fou una 
empresa diferent a les adjudicatàries del concurs públic 
per a la contractació de la gestió del servei públic de 
transport sanitari urgent a l’àmbit territorial de Catalu
nya, amb excepció de la ciutat de Barcelona. 
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En el marc del procediment obert per a la contractació 
del subministrament, mitjançant arrendament sense 
opció de compra, juntament amb ambulàncies de su
port vital avançat, vehicles d’assistència ràpida i vehi
cles d’assistència urgent, es va subministrar a Sistema 
d’Emergències Mèdiques, SA, d’acord amb els plecs 
del concurs, vehicles tot terreny amb tracció a les quatre 
rodes. 

Barcelona, 22 de març de 2007 

Marina Geli i Fàbrega
 
Consellera de Salut
 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les denúncies per l’ús 
dels vehicles Tuareg del Sistema d’E
mergències Mèdiques 
Tram. 314-01322/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el servei dels vehicles Tu
areg del Sistema d’Emergències Mèdi
ques 
Tram. 314-01321/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01321/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el servei dels vehicles Tuareg del Sistema d’Emergèn
cies Mèdiques 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Sancho i Serena, Francesc 

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

Els vehicles tot terreny amb tracció a les quatre rodes 
compleixen en primer lloc funcions de vehicles d’inter
venció ràpida, amb una dotació formada per un metge 
d’emergències i un tècnic de transport sanitari, per a 
prestar assistència a aquells pacients que presenten una 
patologia potencialment crítica o per donar suport a 
unitats sanitaritzades. 

En segon terme, els vehicles tot terreny compleixen 
igualment funcions de vehicles de supervisió, emprats 
pels responsables territorials. 

Finalment, els vehicles tot terreny compleixen també 
funcions de vehicles de comandament, emprats en aque
lles situacions d’emergència extraordinària. 

Barcelona, 22 de març de 2007 

Marina Geli i Fàbrega 
Consellera de Salut 

1.25.15. 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01322/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les denúncies per l’ús dels vehicles Tuareg del Sistema 
d’Emergències Mèdiques 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Sancho i Serena, Francesc 

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

Sistema d’Emergències Mèdiques, SA no té constància 
que hagi estat presentada cap denúncia respecte l’ús dels 
vehicles tot terreny adscrits al servei que li és propi. 

A través de la seva unitat d’atenció al client, Sistema 
d’Emergències Mèdiques, SA sí que ha rebut consultes 
de ciutadans en relació als vehicles tot terreny, les quals 
han estat oportunament contestades a les persones in
teressades per part d’aquesta empresa. 

Barcelona, 22 de març de 2007 

Marina Geli i Fàbrega 
Consellera de Salut 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les responsabilitats per 
l’afer de la retirada de les ambulàncies 
de suport vital avançat 
Tram. 314-01323/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01323/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les responsabilitats per l’afer de la retirada de les am
bulàncies de suport vital avançat 

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: 

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



 

 

 

21 

Núm. 56 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 11 d’abril de 2007 

Actualment s’està duent a terme la valoració tècnica de 
les diferents alternatives possibles per tal de solucionar 
la problemàtica detectada. En funció de la valoració de
finitiva que se n’extregui, es procedirà, si escau, a ava
luar les possibles responsabilitats que se’n derivin. 

Barcelona, 22 de març de 2007 

Marina Geli i Fàbrega 
Consellera de Salut 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’increment de targetes 
sanitàries en el període 2003-2006 
Tram. 314-01326/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01326/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’increment de targetes sanitàries en el període 2003
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’única dada objectiva que es pot recollir en un regis
tre administratiu, com és un sistema d’informació sani
tària, és la nacionalitat administrativa que figura en el 
document identificatiu que presenta la persona, però 
hem de fer l’observació que no és una dada que sigui 
necessària per obtenir l’assistència sanitària des de la 
Llei 8/2000, on s’equiparen els drets del estrangers i 
dels espanyols, per tant, no és d’obligació informar en 
el sistema la nacionalitat, ja que es podria entendre com 
discriminatori per innecessari. 

Malgrat això, la col·laboració entre administracions pú
bliques autonòmiques, estatals i locals ha permès tenir 
unes dades de nacionalitat associades a la targeta sani
tària que permeten ser un bon referent poblacional. 

Tanmateix, les dades de nacionalitat administrativa de 
les persones amb cobertura sanitària pública no van 
ser fiables fins el final del 2004 i, per tant, referim 
aquest informe a les dades del Registre Central de Per
sones Assegurades (RCA) de CatSalut a partir d’a
questa data. 

Població total Població amb 
nacionalitat estrangera 

Percentatge 

Gener 2005 
Gener 2006 
Gener 2007 

7.105.324 
7.196.198 
7.324.047 

682.966 
786.374 
956.123 

9.61% 
10.93% 
13.05% 

Durant el 2005 l’increment de població total va ser de 
l’1,5% i l’increment de persones amb nacionalitat ad
ministrativa estrangera registrada va representar el 
15,14%. 

Durant l’any 2006 l’increment de població total va ser 
de l’1,77% i l’increment de persones amb nacionalitat 
administrativa registrada estrangera va representar el 
21,59%. 

Si analitzem les dades durant els dos anys com un sol 
període, l’increment de població total ha estat del 
3,08% i l’increment de persones amb nacionalitat ad
ministrativa estrangera ha estat del 40% passant de re
presentar del 9,61% al 13,05% de la població. 

Barcelona, 27 de març de 2007 

Marina Geli i Fàbrega 
Consellera de Salut 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les subvencions a associ
acions musicals dels anys 2004, 2005 
i 2006 
Tram. 314-01398/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01398/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les subvencions a associacions musicals dels anys 
2004, 2005 i 2006 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Renom i Vallbona, M. Glòria 
1.25.15. 
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En resposta a la pregunta amb núm. de tramitació 314
01398/08, formulada per la I. Sra. M. Glòria Renom i 
Vallbona, diputada del Grup Parlamentari de Conver
gència 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: 

La relació d’associacions musicals que han rebut sub
vencions durant els anys 2004, 2005 i 2006 es detalla 
en document annex. 

Els criteris emprats per a l’atorgament d’aquestes sub
vencions es regulen a la normativa vigent i a les bases 
de les corresponents convocatòries que es publiquen en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

Barcelona, 27 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 les subvencions a entitats 
corals dels anys 2004, 2005 i 2006 
Tram. 314-01401/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01401/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
subvencions a entitats corals dels anys 2004, 2005 i 2006 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Renom i Vallbona, M. Glòria 

En resposta a la pregunta amb núm. de tramitació 314
01401/08, 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: 

La relació d’entitats corals que han rebut subvencions 
durant els anys 2004, 2005 i 2006 es detalla en docu
ment annex. 

Els criteris emprats per a l’atorgament d’aquestes sub
vencions es regulen a la normativa vigent i a les bases 
de les corresponents convocatòries que es publiquen en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

Barcelona, 27 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 la suspensió de les opera
cions de cirurgia cardíaca a l’Hospital 
de la Vall d’Hebron, de Barcelona 
Tram. 314-01561/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-01290/08. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el Pla de contingència del 
centre coordinador de Sistema d’E
mergències Mèdiques, SA 
Tram. 314-01566/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01566/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Pla de contingència del centre coordinador de Siste
ma d’Emergències Mèdiques, SA 

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: 

Existeix un pla de contingència definit que habilita el 
sistema de comunicació necessari des d’un centre co
ordinador alternatiu al de Sistema d’Emergències Mè
diques, SA. En concret el sistema consisteix en la dis
ponibilitat permanent d’emissores de comunicació amb 
les ambulàncies des d’una seu alternativa a l’actual. 

Respecte el sistema de localització, aquest empra la 
xarxa GPRS en cas de fallida de la xarxa TETRA. 

Barcelona, 22 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 el nombre de persones 
destinades el 31 de desembre de 2006 
a fer tasques d’inspecció a l’Agència 
Catalana del Consum 
Tram. 314-01674/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01674/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de persones destinades el 31 de desembre de 
2006 a fer tasques d’inspecció a l’Agència Catalana del 
Consum 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Dilmé i Vert, Xavier 

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 informació següent: 

En data 31 de desembre de 2006, hi havia 42 persones 
dedicades a fer tasques d’inspecció a l’Agència Cata
lana del Consum. La distribució segons els serveis ter
ritorials de l’Agència és la següent: 

– A Barcelona 25 persones. 

– A Girona 5 persones. 

– A Lleida 5 persones. 

– A Tarragona 5 persones. 

– A les Terres de l’Ebre 2 persones. 

El total d’inspectors en finalitzar el 2006, suposa un 
increment del 23,5% del personal inspector respecte al 
2005. 

Barcelona, 26 de març de 2007 

Antoni Castells 
Conseller d’Economia i Finances 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les gestions per a evitar el 
tancament del Centre Europeu del 
Consumidor de Barcelona 
Tram. 314-01678/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01678/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les gestions per a evitar el tancament del Centre Euro
peu del Consumidor de Barcelona 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Dilmé i Vert, Xavier 

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 les preguntes amb N.T. 314-01679/08 
a 314-01682/08: 

El Govern ha realitzat diferents reunions, tant a l’anteri
or etapa de govern com a l’actual, per tal de trobar una 
solució que permeti que el Centre Europeu del Con
sumidor, que depèn de l’Agència Catalana del Consum 
(ACC), continuï treballant en el mateix format i amb el 
mateix nivell d’excel·lència que els anys precedents. 

En aquest sentit, el Govern està treballant amb el Mi
nisterio de Sanidad y Consumo, per tal de trobar una 
solució pactada que permeti seguir atenent els consumi
dors i consumidores catalans amb el mateix nivell 
d’excel·lència en els serveis prestats que fins ara. 

Per aquest motiu, a la pàgina web de l’Agència Catala
na del Consum, encara consta com a operatiu aquest 
centre en el qual s’atenen consultes i es gestionen me
diacions i reclamacions de les persones consumidores 
catalanes contra empreses d’altres estats membres, en 
compliment de les nostres competències estatutàries. 

Per altra banda, les funcions que té encomanades avui 
la Secció de Consum Europeu, dins l’ACC són les se
güents: 

– Proporcionar als consumidors i consumidores de 
Catalunya la informació sobre consum i normativa co
munitària que afecten les relacions de consum. 

– Atendre les consultes i les reclamacions de persones 
consumidores de Catalunya sobre els productes o ser-
veis adquirits o contractats a la UE i les dels consumi
dors i consumidores de la UE sobre productes i serveis 
adquirits o contractats a Catalunya. 

– Proposta, seguiment i execució de projectes d’àmbit 
europeu. 

Finalment, a l’accés directe a la xarxa telemàtica entre 
els estats membres de la Unió Europea, cal assenyalar 

1.25.15. 
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que, s’ha formulat una petició al Ministerio de Sanidad
 
y Consumo que permeti articular un solució satisfactò
ria per a les dues parts, en aquest àmbit.
 

Barcelona, 26 de març de 2007 
Pregunta al Govern a respondre perAntoni Castells escrit sobre l’accés de l’Agència Cata-

Conseller d’Economia i Finances lana del Consum a la xarxa telemàtica 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la valoració del tancament 
del Centre Europeu del Consumidor de 
Barcelona 
Tram. 314-01679/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-01678/08. 

europea 
Tram. 314-01682/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-01678/08. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la instal·lació de parcs eò
lics 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la presència del Centre 
Europeu del Consumidor de Barcelona 
a la pàgina web de l’Agència Catalana 
del Consum 
Tram. 314-01680/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-01678/08. 

Tram. 314-01695/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01695/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la instal·lació de parcs eòlics 

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 informació següent: 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les funcions de la Secció 
de Consum Europeu de l’Agència Ca
talana del Consum 
Tram. 314-01681/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-01678/08. 

1.25.15. 

En data 1 de març de 2007, el nombre d’expedients de 
parcs eòlics a Catalunya és de 172. Això inclou els 12 
corresponents a les 12 instal·lacions en servei, amb una 
potència de 224,55 MW, i els 53 que disposen d’autorit
zació administrativa amb una potència de 1.548,4 MW. 

Les instal·lacions tenen unes potències que van de 2 MW 
a 50 MW, amb una mitjana de 26 MW. 

En relació a les dades per municipis i als promotors de 
les sol·licituds, atès que es tracta de sol·licituds en trà
mit; atès el volum d’informació; ateses les característi
ques especials que regulen la publicitat sobre dades 
protegides, informem que aquesta informació es posa 
a disposició del diputat, per a la seva consulta, als ser-
veis competents, depenents de la Secretaria d’Econo
mia, del Departament d’Economia i Finances, sens 
perjudici de les limitacions legalment establertes. 

El Govern de la Generalitat té un interès genuí en l’im
puls de les energies renovables, i especialment pel que 
fa a l’energia eòlica. En aquest sentit, i atès el dèficit 
heretat en aquest àmbit fins el 2003, l’Executiu s’ha 
fixat objectius ambiciosos en termes d’augment de la 
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potència instal·lada, tal com queda recollit al Pla de 
l’energia 2006-2015. 

La concreció definitiva sobre el nombre d’instal·lacions 
de parcs eòlics al nostre territori depèn, però, en última 
instància, de l’interès de l’iniciativa privada. En aquest 
sentit, el Govern està realitzant els esforços de diàleg i 
col·laboració necessaris per donar compliment als ob
jectius esmentats. 

Barcelona, 26 de març de 2007 

Antoni Castells 
Conseller d’Economia i Finances 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la instal·lació de plantes 
fotovoltaiques 
Tram. 314-01697/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01697/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la instal·lació de plantes fotovoltaiques 

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 informació següent: 

En data 1 de març de 2007, entre els diferents departa
ments que tenen competències per a l’autorització de 
parcs solars, hi havia 47 parcs, incloent-hi tant els que 
ja estan autoritzats, o en servei, com els que estan en 
tràmit. 

La potència total d’aquestes instal·lacions arriba a 
46,7 MW. 

En relació a les dades per municipis i als promotors de 
les sol·licituds, atès que es tracta de sol·licituds en trà
mit; atès el volum d’informació; ateses les característi
ques especials que regulen la publicitat sobre dades 
protegides, informem que aquesta informació es posa 
a disposició del diputat, per a la seva consulta, als ser-
veis competents, depenents de la Secretaria d’Econo
mia, del Departament d’Economia i Finances, sens per
judici de les limitacions legalment establertes. 

El Govern de la Generalitat té un interès genuí en l’im
puls de les energies renovables. En aquest sentit, i atès 
el dèficit heretat en aquest àmbit fins el 2003, l’Execu
tiu s’ha fixat objectius ambiciosos en termes d’augment 
de la potència instal·lada, tal com queda recollit en el 
Pla de l’energia 2006-2015. 

La concreció definitiva sobre el nombre d’instal·lacions 
de plantes fotovoltaiques al nostre territori depèn, però, 
en última instància, de l’interès de la iniciativa privada. 

En aquest sentit, el Govern està realitzant els esforços 
de diàleg i col·laboració necessaris per donar compli
ment als objectius esmentats. 

Barcelona, 26 de març de 2007 

Antoni Castells 
Conseller d’Economia i Finances 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els projectes de centres 
de cicle combinat 
Tram. 314-01706/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01706/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els projectes de centres de cicle combinat 

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 informació següent: 

Els nous projectes a què fa referència el diputat es cor
responen als set nous grups de cicle combinat que els 
agents privats estan construint, o ja han iniciat, la tra
mitació administrativa, en les zones d’ubicació prefe
rent esmentades en el Pla de l’energia de Catalunya 
2006-2015. 

Tots els projectes tenen resolta l’evacuació elèctrica i en 
tots el casos la potència instal·lada serà de 400 MW. Dos 
d’aquests projectes es troben en fase avançada de cons
trucció a la zona de Vandellòs. Quatre d’aquestes cen
trals tenen l’informe favorable de la Direcció General 
d’Energia i Mines i estan pendents de l’autorització del 
Govern de l’Estat. Només un dels projectes es troba en 
fase de tramitació prèvia. 

Aquesta informació es posa a disposició del diputat, per 
a la seva consulta, als serveis competents, depenents de 
la Secretaria d’Economia, del Departament d’Econo
mia i Finances, sens perjudici de les limitacions legal
ment establertes. 

Barcelona, 26 de març de 2007 

Antoni Castells 
Conseller d’Economia i Finances 

1.25.15. 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els projectes d’infraes
tructures de gasificació 
Tram. 314-01707/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01707/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els projectes d’infraestructures de gasificació 

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: 

El nombre de projectes, relatius a l’extensió de la xar
xa de distribució de gas natural, que el Govern de la 
Generalitat de Catalunya coneix, són els següents: 7 a 
Barcelona, 5 a Girona, 3 a Lleida, i 9 a Tarragona. 

Tots aquests projectes tenen tramitació administrativa. 
D’aquests, se n’han autoritzat 2 a Barcelona, 5 a Girona 
i 5 a Tarragona. 

Tots tenen prevista la seva finalització entre el 2007 i el 
2008. 

Aquesta informació es posa a disposició del diputat, per 
a la seva consulta, als serveis competents, depenents de 
la Secretaria d’Economia, del Departament d’Econo
mia i Finances, sens perjudici de les limitacions legal
ment establertes. 

Barcelona, 26 de març de 2007 

Antoni Castells 
Conseller d’Economia i Finances 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els projectes de línies 
elèctriques de Bescanó a Santa Llo
gaia i de Bescanó a Riudarenes 
Tram. 314-01722/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01722/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els projectes de línies elèctriques de Bescanó a Santa 
Llogaia i de Bescanó a Riudarenes 

1.25.15. 

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 informació següent: 

El Govern de la Generalitat assumeix plenament les 
seves responsabilitats sobre un tema de gran importàn
cia per al nostre país. Les nostres competències, però, 
en aquest àmbit són limitades, ja que corresponen, fo
namentalment, al Govern de l’Estat i a Red Eléctrica 
Española. 

Ateses aquestes consideracions, el Govern de la Gene
ralitat està amatent al desenvolupament d’aquest pro
cés, i pot afirmar amb tota fermesa que les accions que 
s’estan duent a terme en aquest àmbit, tenen com a 
objectiu fonamental garantir el subministrament ener
gètic a tot el territori. 

Aquest objectiu, però, s’ha de completar amb la neces
sitat de ser exigents amb l’ús de l’energia. Per aquest 
motiu, el Govern està plenament compromès amb l’im
puls de l’estalvi i l’eficiència energètica i amb la reor
denació de l’estructura de producció, per tal d’augmen
tar el pes de les energies renovables. 

Perquè pugueu obtenir més detalls sobre l’objecte de la 
pregunta, us adjuntem un informe elaborat pels serveis 
de la Direcció General d’Energia i Mines sobre les 
qüestions plantejades. 

Barcelona, 26 de març de 2007 

Antoni Castells 
Conseller d’Economia i Finances 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures previstes per 
a pal·liar la crisi del sector de la fruita 
seca 
Tram. 314-02143/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02143/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures previstes per a pal·liar la crisi del sector de 
la fruita seca 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pallarès i Povill, Xavier 

En resposta a la pregunta parlamentària amb núm. de 
tramitació 314-02143/08 formulada pel diputat I. Sr. 
Xavier Pallarès Povill del Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió i d’acord amb allò que preveu l’arti
cle 144 del Reglament del Parlament de Catalunya, em 
plau fer-vos avinent les següents consideracions: 
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En el marc de l’últim acord general assolit entre el 
DAR i el sector, es van establir les següents mesures 
que, a hores d’ara, resten pendents d’ésser aprovades a 
nivell comunitari: 

A) MESURES AGROAMBIENTALS 

En les fitxes previstes pel nou PDR 2007-2013 s’han 
definit unes mesures agroambientals pensades en la 
diversitat del territori català i per això s’ha defugit de 
les mesures sectorials que tal com s’ha vist en els dife
rents informes de la Comissió Europea no estan ente
ses com a mesures agroambientals. 

Així si tenim en compte la llista proposada de mesures 
pel nou PDR, i que aquestes encara no estan del tot 
definides, el conreu de l’avellana es podria acollir a les 
següents, sempre que es compleixin els requisits i com
promisos establerts en els ajuts agroambientals: 

1. Mesura de lluita contra l’erosió en medis fràgils de 
conreus llenyosos en pendents o terrasses de pedra 
seca i manteniment del paisatge. 

Mesura plantejada per conreus arboris establerts en ter
rasses o amb zones d’elevada pendent. Aquesta mesu
ra es divideix en 5 subactuacions diferenciades: 

– Lluita contra l’erosió en conreus llenyosos amb murs 
de pedra seca amb prima estimada: 240 euros/ha. 

– Manteniment de talussos amb vegetació amb prima 
estimada: 110 euros/ha. 

– Manteniment d’arbres aïllats amb prima estimada: 84 
euros/ha. 

– Plantació i manteniment d’arbres aïllats amb prima 
estimada: 170 euros/ha. 

– Manteniment de camins amb prima estimada: 22 eu
ros/ha. 

2. Agricultura racional i de conservació en el conreu 
de la fruita seca. 

Els requisits bàsics i compromisos que s’hauran de 
complir per tal de dur a terme aquesta mesura són el 
següents: 

– Utilització de tècniques mecàniques en l’eliminació 
dels rebrots. 

– Manteniment de la coberta vegetal. 

– Utilitzar tècniques contrastades de confusió sexual, 
trampeig massiu i també de control biològic eficaç i 
provat (artificial o natural mitjançant tècniques CIP). 

– Realització d’analítiques de sòls. 

– Mantenir la superfície de cultiu durant al menys cinc 
anys, sense disminuir la superfície. 

– Mantenir la superfície mínima de cultiu que es defi
nirà per cada zona homogènia i cultiu per que sigui 
efectiu el sistema. 

– Portar a terme un quadern d’explotació específic. 

S’estableixen dues subactuacions diferenciades (són in
compatibles a nivell de parcel·la): 

Opció de màxims: 

– Prima estimada en secà: 352,50 euros/ha. 

– Prima estimada en regadiu: 407 euros/ha. 

Opció: lluita biològica + coberta vegetal (subactuació 
compatible amb la producció agrària ecològica): 

– Prima estimada: 218 euros/ha. 

3. Agricultura ecològica 

Els requisits bàsics i compromisos que s’hauran de 
complir per tal de dur a terme aquesta mesura són el 
següents: 

– Compliment de las normes de producció que esta
bleix el Reglament CE 2092/1991, que regula la pro
ducció ecològica. 

– Complir el Quadern de Normes Tècniques de Cata
lunya. 

– No cultivar la mateixa espècie en altres parcel·les de 
l’explotació on no s’utilitzin mètodes d’agricultura eco
lògica. 

– Es defineix una superfície mínima al cultiu. 

– Portar a terme un quadern d’explotació específic. 

– Prima estimada: 195 euros/ha. 

B) AJUTS DIRECTES 

Els ajuts previstos per aquesta campanya de la part ge
neral del FEOGA i del MAPA encara són provisionals, 
però no seran gaire diferents als que establim tot seguit: 

– FEOGA general: 173,67 euros/ha. 

– FEOGA avellana: 105,00 euros/ha. 

– MAPA no AP: 27,89 euros/ha. 

– MAPA AP: 29,47 euros/ha. 

– DAR: 60,38 euros/ha. 

a) Total Agricultors Professionals: 396,41 euros/ha 

b) Total Agricultors no Professionals: 366,94 euros/ha 

Barcelona, 19 març de 2007 

Joaquim Llena i Cortina 
Conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural 

1.25.15. 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les línies prioritàries en 
l’àmbit del consum per a la legislatura 
actual 
Tram. 314-02180/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02180/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les línies prioritàries en l’àmbit del consum per a la le
gislatura actual 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Dilmé i Vert, Xavier 

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’objectiu fonamental del Govern respecte a la políti
ca de consum és la de garantir i protegir els drets de les 
persones consumidores i usuàries en tot el seu abast. 

Per altra banda, el Govern té com a objectiu millorar la 
formació i la informació a les persones consumidores. 
En aquest sentit, el Govern considera necessari impli
car en aquest procés tant les persones consumidores i 
les seves organitzacions representatives, com les em
preses que tenen relació amb la matèria. 

En l’Europa del segle XXI aquestes qüestions són fona
mentals. Els països capdavanters tenen bones polítiques 
de protecció dels drets de les persones consumidores. 
Per aquest motiu el Govern realitza, i continuarà realit
zant, un esforç significatiu en la prevenció de les pos
sibles infraccions en aquest àmbit, i en l’atenció a les 
persones consumidores, quan aquestes senten vulnerats 
els seus drets. 

Finalment, cal assenyalar que, el Govern, a través de 
l’Agència Catalana del Consum, es planteja com a líni
es l’actuació les següents: 

– Millorar la informació, la formació i l’educació de les 
persones consumidores i usuàries i els agents que ope
ren al mercat. 

– Millorar els mecanismes de resolució de conflictes. 

– Millorar l’actuació inspectora tant en el marc de la 
disciplina del mercat com en la preservació dels drets 
de les persones consumidores. 

– Millorar el marc legislatiu i normatiu en l’àmbit d’ac
tuació de l’Agència Catalana del Consum. 

– Fomentar les pràctiques de consum responsable i les 
polítiques de responsabilitat social empresarial. 

– Fomentar el desenvolupament de les associacions de 
consumidors i d’altres entitats que realitzen actuacions 
relacionades amb la defensa i assessorament. 

1.25.15. 

– Cooperar amb totes les administracions públiques per 
tal d’avançar en la millora dels drets i la protecció de les 
persones consumidores i usuàries. 

Barcelona, 26 de març de 2006 

Antoni Castells 
Conseller d’Economia i Finances 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures per a garantir 
el funcionament dels centres d’atenció 
primària de les zones costaneres del 
Camp de Tarragona i de les Terres de 
l’Ebre 
Tram. 314-02196/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02196/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures per a garantir el funcionament dels centres 
d’atenció primària de les zones costaneres del Camp de 
Tarragona i de les Terres de l’Ebre 

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 les 
següents consideracions: 

A la Regió Sanitària Camp de Tarragona, per tal de 
garantir el correcte funcionament dels centres d’atenció 
primària de les zones costaneres té previstes les se
güents actuacions: 

– Realitzar un estudi sobre les projeccions poblacionals 
a totes les comarques de la Regió que contempli les 
estimacions que fa el Centre d’Estudis Demogràfics de 
Catalunya, i que consta en el Mapa Sanitari, i les pre
visions de creixement de tots els municipis contemplats 
en els respectius plans urbanístics. Aquest estudi ens 
permetrà disposar de dades més ajustades a la realitat 
i dimensionar correctament les necessitats de recursos. 

– Reforç dels recursos humans de les ABS de la costa 
(Calafell, El Vendrell, Torredembarra, Salou, Mont-roig 
(per Miami Platja), Cambrils i l’Hospitalet-Vandellòs) 
durant els mesos d’estiu (de juny a setembre). Acords 
a l’increment de demanda que té lloc en aquesta zona 
durant el període estiuenc. 

En relació a la Regió Sanitària de Terres de l’Ebre, 
durant l’època d’estiu a les localitats més turístiques de 
l’Àmbit de l’Atenció Primària Terres de l’Ebre, és pro
dueix un considerable increment de la població flotant 
o desplaçada. Aquest fet planteja problemes d’atenció 
en la demanda espontània, d’urgències i de prestacions, 
que cal abordar com un problema específic de serveis 
amb l’adequació dels recursos a aquestes necessitats. 
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És per això que, com anys anteriors està prevista la 
cobertura de les necessitats esmentades mitjançant la 
contractació especifica de professionals per donar su
port a les diferents Àrees Bàsiques de Salut, on hi ha 
més impacte de la població flotant durant l’estiu. 

L’Empresa pública Gestió i Prestació de Serveis de Sa
lut és la entitat encarregada de gestionar el pressupost, 
la planificació i contractació dels professionals (met
ges) amb col·laboració amb els responsables de la ges
tió de l’Atenció Primària al territori. 

La novetat d’aquest any i que ja es va iniciar una pro-
va l’any passat, és que s’han contractat metges, no so
lament pels reforços d’estiu sinó per cobrir incidènci
es de tot el territori i durant tot l’any i per tal fidelitzar 
als professionals, oferint-los contractes molt més satis
factoris. 

Barcelona, 19 de març de 2007 

Marina Geli i Fàbrega 
Consellera de Salut 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les funcions de l’Institut 
Català de Ciències del Clima 
Tram. 314-02239/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02239/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les funcions de l’Institut Català de Ciències del Clima 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Espadaler i Parcerisas, Ramon; Pujol i 
Ferrusola, Oriol 

D’acord amb allò que disposen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament de Catalunya, em plau 
fer-vos avinent que les funcions de l’Institut Català de 
Ciències del Clima seran la recerca, la formació de ci
entífics i la difusió del coneixement de la dinàmica cli
màtica global. 

Josep Huguet i Bisosca 

Barcelona, 19 de març de 2007 

Josep Huguet i Biosca 
Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les persones que han im
partit classes de formació a l’Escola 
de Policia de Catalunya els darrers 
quatre anys 
Tram. 314-02726/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02726/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les persones que han impartit classes de formació a 
l’Escola de Policia de Catalunya els darrers quatre anys 

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 314-02726/08. 

La Inspecció de Treball i Seguretat Social del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales té previst fer una inspec
ció en data 29 de març de 2007 a l’Escola de Policia de 
Catalunya per la qual cosa, per poder donar resposta a la 
pregunta parlamentària efectuada, cal que finalitzin els 
treballs d’aquesta investigació, atès que la documenta-
ció que sol·liciteu haurà d’estar a la disposició de l’es
mentada inspecció. 

Barcelona, 26 de març de 2007 

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

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el motiu del viatge del pre
sident de la Generalitat a Brussel·les 
Tram. 314-02738/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02738/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el motiu del viatge del president de la Generalitat a 
Brussel·les 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pellicer i Punyed, Carles; Puigdemont i 
Casamajó, Carles 

1.25.15. 
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Ateses les atribucions establertes a l’article 3.3.d) del 
Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, deno
minació i determinació de l’àmbit de competència dels 
departaments de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, en nom del Govern, i d’acord amb el que 
disposa l’article 144 del Reglament del Parlament, do
no resposta a la pregunta 314-02738/08 amb el docu
ment annex. 

Barcelona, 26 de març de 2007 

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

ANNEX 

La recent estada del president de la Generalitat de Ca
talunya a Brussel·les s’emmarca dins dels seus despla
çaments regulars en l’exercici de les seves funcions. 
Brussel·les és centre de decisions d’una comunitat po
lítica de la qual Catalunya forma part, per la qual cosa 
s’ha de considerar un destí habitual del president de la 
Generalitat, atès que s’hi tracten afers que afecten di
rectament el nostre país. En aquest sentit, no es tracta, 
estrictament parlant, d’un viatge a l’estranger. 

Aquesta vegada, l’acte central de l’estada del president 
a Brussel·les va ser la tradicional recepció d’Any Nou 
que se celebra des de fa vint anys i que aplega la comu
nitat catalana de Brussel·les, així com personalitats pre
sents a la capital comunitària, amb l’objectiu de donar 
a conèixer les grans línies de la política europea de la 
Generalitat i crear sinèrgies en benefici dels interessos 
de Catalunya. 

En el decurs de la seva estada a Brussel·les, el president 
de la Generalitat va mantenir contactes institucionals 
amb diverses personalitats, com ara el comissari d’A
fers Econòmics i Monetaris, el director general de Re
lacions Exteriors de la Comissió Europea, el Represen
tant Permanent i el Representant Permanent adjunt 
d’Espanya davant la UE, l’Ambaixadora al Regne de 
Bèlgica i el representant Permanent Adjunt d’Espanya 
davant la OTAN amb els quals va tractar assumptes 
d’interès per a Catalunya. 

Així mateix, el president va celebrar el tradicional di
nar amb alts càrrecs catalans de les institucions europe
es, amb qui va repassar els temes prioritaris per a Ca
talunya en el marc de les polítiques comunitàries. 

Durant el viatge no es va subscriure cap acord. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les persones que van 
acompanyar el president de la Genera
litat en el viatge a Brussel·les 
Tram. 314-02739/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02739/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les persones que van acompanyar el president de la 
Generalitat en el viatge a Brussel·les 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pellicer i Punyed, Carles; Puigdemont i 
Casamajó, Carles 

Ateses les atribucions establertes a l’article 3.3.d) del 
Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, deno
minació i determinació de l’àmbit de competència dels 
departaments de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, en nom del Govern, i d’acord amb el que 
disposa l’article 144 del Reglament del Parlament, do
no resposta a la pregunta 314-02739/08 amb el docu
ment annex. 

Barcelona, 26 de març de 2007 

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

ANNEX 

Comitiva president de la Generalitat de Catalunya 

M. Hble. Sr. José Montilla i Aguilera, president de la 
Generalitat de Catalunya 

Sra. Anna Terron, delegada del Govern de la Generali
tat de Catalunya davant la Unió Europea 

Sr. Manel Nadal, secretari per la Mobilitat. Departa
ment de Política Territorial i Obres Públiques 

Sr. Jordi Menéndez, director general de Relacions Ex
ternes de la Presidència 

Sra. Maria do Carmo Marqués Pinto de Dalmau, direc
tora general de relacions Internacionals 

Sr. Abelard Vilardell, secretari tècnic de l’Euroregió 

Sr. Carles Fabró, cap del Gabinet de Relacions Exter
nes i Protocol 

Sra. Gemma Ribas, cap de Premsa 

Policia - Mossos d’Esquadra 

Sr. Joan Fallas, escorta, policia - mosso d’esquadra 
1.25.15. 
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Avançada 

Sra. Marta Taus, escorta, policia - mosso d’esquadra 

Sr. Ruben Moreno, fotògraf del president 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la durada del viatge del 
president de la Generalitat a Brus
sel·les 
Tram. 314-02740/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02740/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la durada del viatge del president de la Generalitat a 
Brussel·les 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pellicer i Punyed, Carles; Puigdemont i 
Casamajó, Carles 

Ateses les atribucions establertes a l’article 3.3.d) del 
Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, deno
minació i determinació de l’àmbit de competència dels 
departaments de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, en nom del Govern, i d’acord amb el que 
disposa l’article 144 del Reglament del Parlament, do
no resposta a la pregunta 314-02740/08 amb el docu
ment annex. 

Barcelona, 26 de març de 2007 

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

ANNEX 

D’acord amb allò que estableix l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, em correspon d’in
formar el següent: 

La durada del viatge del Molt Honorable President de 
la Generalitat de Catalunya va ser d’un dia. Des de les 
8 del matí del 7 de febrer de 2007, fins a les 10:30 h del 
matí del 8 de febrer de 2007. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el cost del viatge del pre
sident de la Generalitat i els acompa
nyants a Brussel·les 
Tram. 314-02741/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02741/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cost del viatge del president de la Generalitat i els 
acompanyants a Brussel·les 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pellicer i Punyed, Carles; Puigdemont i 
Casamajó, Carles 

Ateses les atribucions establertes a l’article 3.3.d) del 
Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, deno
minació i determinació de l’àmbit de competència dels 
departaments de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, en nom del Govern, i d’acord amb el que 
disposa l’article 144 del Reglament del Parlament, do
no resposta a la pregunta 314-02741/08 amb el docu
ment annex. 

Barcelona, 26 de març de 2007 

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

ANNEX 

El cost del viatge del President de la Generalitat i del 
seu seguici a Brussel·les ha estat de 19.751,67 euros, 
desglossats ens els conceptes següents: 

Concepte Import 

Desplaçaments 15.470,96 

Hotels 3.800,71 

Despeses diverses, atencions 
protocol·làries i manutencions 480,00 

Total 19.751,67 

1.25.15. 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les reunions tingudes pel 
president de la Generalitat en el viatge 
a Brussel·les 
Tram. 314-02742/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02742/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les reunions tingudes pel president de la Generalitat en 
el viatge a Brussel·les 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pellicer i Punyed, Carles; Puigdemont i 
Casamajó, Carles 

Ateses les atribucions establertes a l’article 3.3.d) del 
Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, deno
minació i determinació de l’àmbit de competència dels 
departaments de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, en nom del Govern, i d’acord amb el que 
disposa l’article 144 del Reglament del Parlament, 
dono resposta a la pregunta 314-02742/08 amb el do
cument annex. 

Barcelona, 26 de març de 2007 

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

ANNEX 

D’acord amb allò que estableix l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, em correspon d’in
formar el següent: 

Ens remetem a la resposta donada a la pregunta amb 
número de tramitació 314-02738/08. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els acords subscrits deri
vats de les reunions tingudes pel pre
sident de la Generalitat en el viatge a 
Brussel·les 
Tram. 314-02743/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02743/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els acords subscrits derivats de les reunions tingudes 
pel president de la Generalitat en el viatge a Brussel·les 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pellicer i Punyed, Carles; Puigdemont i 
Casamajó, Carles 

Ateses les atribucions establertes a l’article 3.3.d) del 
Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, deno
minació i determinació de l’àmbit de competència dels 
departaments de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, en nom del Govern, i d’acord amb el que 
disposa l’article 144 del Reglament del Parlament, 
dono resposta a la pregunta 314-02743/08 amb el do
cument annex. 

Barcelona, 26 de març de 2007 

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

ANNEX 

D’acord amb allò que estableix l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, em correspon d’in
formar el següent: 

Ens remetem a la resposta donada a la pregunta amb 
número de tramitació 314-02738/08. 

1.25.15. 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la matriculació en cicles 
formatius de grau mitjà al Baix Llobre
gat del curs 2003-2004 al curs 2006
2007 
Tram. 314-02750/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02750/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la matriculació en cicles formatius de grau mitjà al Baix 
Llobregat del curs 2003-2004 al curs 2006-2007 

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: 

Trametem en annex informació relativa a l’evolució de 
la matrícula dels Cicles Formatius de Grau Mitjà 
(CFGM) en règim presencial al Baix Llobregat des del 
curs 2003-2004 fins el curs 2006-2007. 

Barcelona, 22 de març de 2007 

Ernest Maragall i Mira 
Conseller d’Educació 

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

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la matriculació en cicles 
formatius de grau superior al Baix Llo
bregat del curs 2003-2004 al curs 2006
2007 
Tram. 314-02751/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02751/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la matriculació en cicles formatius de grau superior al 
Baix Llobregat del curs 2003-2004 al curs 2006-2007 

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: 

Trametem en annex informació relativa a l’evolució de 
la matrícula dels Cicles Formatius de Grau Superior 
(CFGS) en règim presencial al Baix Llobregat des del 
curs 2003-2004 fins el curs 2006-2007. 

Barcelona, 22 de març de 2007 

Ernest Maragall i Mira 
Conseller d’Educació 

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

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre d’alumnes del 
Baix Llobregat que han completat els 
cicles formatius de grau mitjà del curs 
2003-2004 al curs 2005-2006 
Tram. 314-02752/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02752/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’alumnes del Baix Llobregat que han com
pletat els cicles formatius de grau mitjà del curs 2003
2004 al curs 2005-2006 

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: 

Trametem en annex informació relativa al nombre 
d’alumnes de Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) 
en règim presencial al Baix Llobregat dels cursos 2003
2004 i 2004-2005. 

Barcelona, 22 de març de 2007 

Ernest Maragall i Mira 
Conseller d’Educació 

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

1.25.15. 

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



 

 

 

 

34 

11 d’abril de 2007 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 56 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre d’alumnes del 
Baix Llobregat que han completat els 
cicles formatius de grau superior del 
curs 2003-2004 al curs 2005-2006 
Tram. 314-02753/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02753/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’alumnes del Baix Llobregat que han com
pletat els cicles formatius de grau superior del curs 
2003-2004 al curs 2005-2006 

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: 

Trametem en annex informació relativa al nombre d’a
lumnes de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) 
en règim presencial al Baix Llobregat dels cursos 2003
2004 i 2004-2005. 

Barcelona, 23 de març de 2007 

Ernest Maragall i Mira 
Conseller d’Educació 

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

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la inserció professional o 
la reinserció educativa dels alumnes 
del Baix Llobregat que van completar 
els cicles formatius de grau mitjà del 
curs 2003-2004 al curs 2005-2006 
Tram. 314-02754/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02754/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la inserció professional o la reinserció educativa dels 
alumnes del Baix Llobregat que van completar els ci
cles formatius de grau mitjà del curs 2003-2004 al curs 
2005-2006 

1.25.15. 

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: 

No es disposa encara de dades desagregades i actualit
zades d’inserció professional o reinserció educativa 
d’alumnes de Formació Professional. Trametem en 
annex informació relativa a les dades d’inserció labo
ral de l’alumnat de Cicles Formatius que va finalitzar 
els estudis el curs 2004-2005. 

Barcelona, 27 de març de 2007 

Ernest Maragall i Mira 
Conseller d’Educació 

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

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la inserció professional o 
la reinserció educativa dels alumnes 
del Baix Llobregat que van completar 
els cicles formatius de grau superior 
del curs 2003-2004 al curs 2005-2006 
Tram. 314-02755/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02755/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la inserció professional o la reinserció educativa dels 
alumnes del Baix Llobregat que van completar els ci
cles formatius de grau superior del curs 2003-2004 al 
curs 2005-2006 

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: 

A aquesta pregunta s’ha donat resposta en la iniciativa 
parlamentària número 314-02754/08. 

Barcelona, 27 de març de 2007 

Ernest Maragall i Mira 
Conseller d’Educació 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els recursos previstos per 
a l’Institut Català de Ciències del Clima 
Tram. 314-02759/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02759/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els recursos previstos per a l’Institut Català de Ciènci
es del Clima 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pujol i Ferrusola, Oriol; Espadaler i Parce
risas, Ramon 

D’acord amb allò que disposen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament de Catalunya, em plau 
fer-vos avinent que les aportacions previstes a l’ICCC 
per despesa de funcionament durant el 2007 són de 
250.000 euros, sense incloure l’aportació al fons fun
dacional. Cal tenir en compte que el desplegament ci
entífic de l’ICCC no tindrà lloc fins el 2008, així com 
les principals inversions en adequació d’espais. 

Barcelona, 19 de març de 2007 

Josep Huguet i Biosca 
Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa 

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

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la composició de l’Institut 
Català de Ciències del Clima 
Tram. 314-02760/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02760/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la composició de l’Institut Català de Ciències del Cli
ma 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pujol i Ferrusola, Oriol; Espadaler i Parce
risas, Ramon 

D’acord amb allò que disposen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament de Catalunya, em plau 
fer-vos avinent que, previsiblement, l’any 2007 serà 
l’any de posada en marxa d’aquest centre. El nou ins
titut s’articularà a partir d’un patronat que, inicialment, 
constituiran la Universitat de Barcelona i la Generali
tat de Catalunya i disposarà d’un comitè científic inter
nacional que supervisarà i avalarà les seves línies d’ac
ció. 

La proposta contempla la creació d’una fundació par
ticipada pel Govern de la Generalitat a través del De
partament d’Innovació, Universitats i Empresa i, d’al
tra banda, la Universitat de Barcelona. 

Barcelona, 19 de març de 2007 

Josep Huguet i Biosca 
Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els criteris de configura-
ció de l’Institut Català de Ciències del 
Clima 
Tram. 314-02761/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02761/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els criteris de configuració de l’Institut Català de Cièn
cies del Clima 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pujol i Ferrusola, Oriol; Espadaler i Parce
risas, Ramon 

D’acord amb allò que disposen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament de Catalunya, em plau 
fer-vos avinent que l’Institut Català de Ciències del 
Clima neix amb la voluntat de crear un centre de recer
ca aplicada sobre el clima i el canvi climàtic al nostre 
país, que aspira a convertir-se en una institució de refe
rència a escala internacional, capaç de poder aportar i 
aplicar solucions per mitigar els efectes del canvi climà
tic al nostre país. 

Barcelona, 19 de març de 2007 

Josep Huguet i Biosca 
Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa 

1.25.15. 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els objectius de l’Institut 
Català de Ciències del Clima 
Tram. 314-02762/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02762/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els objectius de l’Institut Català de Ciències del Clima 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pujol i Ferrusola, Oriol; Espadaler i Parce
risas, Ramon 

D’acord amb el que disposen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
avinent que en relació als objectius de l’Institut Català 
de Ciències del Clima, el Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa i la Universitat de Barcelona, 
amb la creació de l’ICCC, preveuen posar en marxa un 
centre de recerca sobre els canvis climàtics a la Medi
terrània. 

Aquest centre tindrà, com a objectiu estratègic, avançar 
en el coneixement bàsic de la gènesi i la dinàmica cli
màtiques i en la capacitat de predir i anticipar millor les 
variacions del clima i el canvi climàtic futurs. Així, ha 
de servir per trobar i implementar les millores políti
ques ambientals possibles en l’àmbit de la recerca cli
màtica. 

Barcelona, 19 de març de 2007 

Josep Huguet i Biosca 
Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els objectius i el pla de tre
ball de l’Institut Català de Ciències del 
Clima per al 2007 
Tram. 314-02763/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02763/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els objectius i el pla de treball de l’Institut Català de 
Ciències del Clima per al 2007 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 
1.25.15. 

Proponents: Pujol i Ferrusola, Oriol; Espadaler i Parce
risas, Ramon 

D’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, em plau fer-vos avinent 
que el primer objectiu de l’Institut Català de Ciències 
del Clima és l’elaboració del seu Pla de treball. 

Barcelona, 19 de març de 2007 

Josep Huguet i Biosca 
Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la relació de l’Institut Ca
talà de Ciències del Clima amb l’Estra
tègia catalana contra el canvi climàtic 
Tram. 314-02764/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02764/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la relació de l’Institut Català de Ciències del Clima amb 
l’Estratègia catalana contra el canvi climàtic 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pujol i Ferrusola, Oriol; Espadaler i Parce
risas, Ramon 

D’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament, em plau fer-vos avinent 
que l’Institut Català de Ciències del Clima nodrirà l’Es
tratègia Catalana Contra el Canvi Climàtic, encara no 
establerta, amb informació derivada de la recerca sobre 
prediccions i variacions del clima i el canvi climàtic 
futur, per tal de contribuir a cercar i implementar les 
millors polítiques contra el canvi climàtic possibles. 

Barcelona, 19 de març de 2007 

Josep Huguet i Biosca 
Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la coordinació entre l’Ins
titut Català de Ciències del Clima i el 
Consell Assessor per al Desenvolupa
ment Sostenible 
Tram. 314-02765/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02765/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la coordinació entre l’Institut Català de Ciències del 
Clima i el Consell Assessor per al Desenvolupament 
Sostenible 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pujol i Ferrusola, Oriol; Espadaler i Parce
risas, Ramon 

D’acord amb allò que disposen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament de Catalunya, em plau 
donar resposta a aquesta pregunta. 

Sí, a través de la recentment creada Comissió Interde
partamental del Canvi Climàtic, on participen, entre 
d’altres, el Departament d’Innovació, Universitats i 
Empresa i el Departament de la Vicepresidència, que ha 
nomenat al director del CADS com a representat 
d’aquest Departament a la citada Comissió. 

Barcelona, 19 de març de 2007 

Josep Huguet i Biosca 
Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la prevenció, la detecció i 
el seguiment dels nens amb trastorn 
per dèficit d’atenció o hiperactivitat 
Tram. 314-02767/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la prevenció, la detecció i el seguiment dels nens amb 
trastorn per dèficit d’atenció o hiperactivitat 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Laïlla i Jou, M. Assumpció 

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

El Govern de la Generalitat va aprovar el passat mes de 
juliol el Pla director de salut mental i addiccions, que 
és l’instrument d’informació, estudi i proposta, mitjan
çant el qual el Departament de Salut determina les líni
es directrius per impulsar, planificar, coordinar i avaluar 
les actuacions a desenvolupar en l’àmbit de: promoció 
de la salut mental, prevenció dels trastorns mentals i les 
addiccions, tractament i millora de la qualitat de vida 
dels afectats. 

Aquest Pla planteja com un dels seus objectius priorita
ris el desenvolupament d’un model d’atenció basat en: 

– Un model d’atenció més preventiu i proactiu. 

– Millorar l’atenció dels trastorns mentals i les addic
cions a l’atenció primària, amb equips de suport espe
cialitzats. 

– L’adequació de l’atenció amb una adaptació més es
pecialitzada a cada patologia, amb programes d’inter
venció basats en l’evidència disponible i amb el siste
ma de suport a la gestió clínica, com són les guies de 
pràctica clínica. 

– Una visió global i de continuïtat assistencial. 

Un dels problemes de salut prioritzats en l’etapa infantil 
i juvenil són els trastorns per dèficit d’atenció i hiper
activitat. Les actuacions previstes són: 

1. Millora de la detecció dels factors de risc i senyals 
d’alarma a l’atenció primària, amb la formació especí
fica i amb equips de suport especialitzats. 

2. Elaboració d’una guia clínica d’aplicació en els di
ferents serveis assistencials de la xarxa pública, que 
contempli els tractaments farmacològics, psicològics i 
psicosocials. 

3. Programa de detecció i intervenció en abús de subs
tàncies. 

4. Atenció i suport a les famílies dels afectats i afectades. 

5. Col·laboració amb centres educatius en l’atenció 
psicoeducativa. 

L’any 2006 es va iniciar un programa d’atenció al dis
tricte de l’Eixample des del servei de psiquiatria infantil 
de l’Hospital Clínic finançat pel Departament de Salut. 

Aquest programa inclou: 

– Avaluació i diagnòstic diferencial. 

– Tractaments protocol·litzats amb abordatge interdis
ciplinar. 

– Tractament de grups (de nens pares i mestres). 

– Coordinació amb les escoles i els centres d’atenció 
primària. 

Després d’un any de funcionament del programa s’ava
luaran els resultats i es desplegarà progressivament a la 
resta de Catalunya, d’acord amb les previsions i crite
ris de planificació contemplats en el mapa sanitari, so
ciosanitari i de salut pública de Catalunya. 

Barcelona, 27 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 el compliment del Pla de 
viabilitat industrial de l’empresa ACC 
Spain 
Tram. 314-02769/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02769/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el compliment del Pla de viabilitat industrial de l’em
presa ACC Spain 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Fernández Teixidó, Antoni; Pujol i Ferru
sola, Oriol 

D’acord amb allò que disposen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament de Catalunya, em plau 
fer-vos avinent que el Govern, a través de la Secretaria 
i Empresa està seguint de molt a prop l’execució del pla 
de viabilitat de l’empresa ACC Spain per al període 
2006-2010 i dels termes de l’acord per a l’execució de 
l’esmentat pla, signat el 28 de febrer de 2006 entre re
presentants de l’empresa, del Departament d’Indústria 
i del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. En con
seqüència, coneix quin és el grau de compliment per 
part de totes les parts i valora de forma positiva la for
ma en què s’està desenvolupant fins aquest moment. 

Barcelona, 20 de març de 2007 

Josep Huguet i Biosca 
Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la convocatòria de la co
missió tripartida perquè la direcció de 
l’empresa ACC Spain informi sobre la 
situació del Pla de viabilitat 
Tram. 314-02770/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02770/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la convocatòria de la comissió tripartida perquè la di
recció de l’empresa ACC Spain informi sobre la situa
ció del Pla de viabilitat 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 
1.25.15. 

Proponents: Fernández Teixidó, Antoni 

D’acord amb allò que disposen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament de Catalunya, em plau 
fer-vos avinent que, en un termini no superior a un mes, 
es preveu convocar una reunió ordinària de la comissió 
tripartita de seguiment de l’acord sobre el pla de viabi
litat de l’empresa ACC Spain. 

Barcelona, 20 de març de 2007 

Josep Huguet i Biosca 
Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la millora de l’atenció sa
nitària al Garraf 
Tram. 314-02771/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02771/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la millora de l’atenció sanitària al Garraf 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Llorens i Garcia, Marta 

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 dia 28 d’octubre de 2006 es va constituir a Vilanova 
i la Geltrú, en un acte presidit per la consellera de Sa
lut, el Govern Territorial de Salut del Garraf (DOGC 
4761, de 15/11/06), l’objectiu del qual, tal com s’expli
cita en els seus estatuts, és contribuir a la millora de la 
salut de la població del Garraf. 

En el transcurs d’aquest acte es va presentar pública
ment el Pla sanitari del Garraf 2006-2010. Els objectius 
fixats en aquest Pla són els següents: 

– Millorar l’accessibilitat i la qualitat de l’atenció sani
tària dels ciutadans del Garraf i Cunit. 

– Millorar la coordinació entre proveïdors i la continu
ïtat assistencial. 

– Aconseguir que aquestes millores tinguin lloc amb la 
participació dels municipis, a través del nou ens de 
govern conjunt. 

– Determinar, periodificar i quantificar les accions ne
cessàries per aconseguir aquests objectius. 

Així doncs, en l’esmentat document es recullen les 
principals actuacions previstes en l’àmbit de la planifi
cació de serveis i dispositius, d’atenció primària de sa
lut, atenció hospitalària, atenció sociosanitària i atenció 
en salut mental. 
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Els projectes més destacats són: 

1. Adequar progressivament les ràtios de professionals 
dels equips d’atenció primària de salut a la població. 

2. Altres actuacions en atenció primària: 

– Passar de 5 a 7 ABS: creació ABS Vilanova i la G 3 i 
desdoblament Garraf Rural en dues ABS. 

– Reordenació de l’atenció continuada al Garraf. 

– Modernització dels equipaments diagnòstics per aug
mentar la capacitat de resolució: fons d’ull amb càmera 
no-midriàtica, fotografia digital per a diagnòstic derma
tològic, petita cirurgia a tots els CAP, tractament anti
coagulants orals (TAO), etc. 

3. Noves infraestructures: 

– Hospital de proximitat a Vilanova i la Geltrú. 

– Atenció Primària: 

• CAP Barri de Mar (nou, tercera ABS) 

• CAP Cubelles (substitució actual) 

• CAP Sant Pere de Ribes (substitució actual) 

• Ampliació CAP Roquetes (duplica l’espai) 

• CAP Cunit (substitució actual) 

• CAP Sitges (nou, segona ABS) 

• CM Olivella (substitució actual) 

– Estudis previs per a Unitat polivalent de Salut Men
tal Garraf. 

4. Millora del servei de transport sanitari 

• 6 Suport Vital Bàsic 

• 1 Suport Vital Avançat 

5. Altres projectes al territori: 

– Prova pilot (inici 2005) Sistema de pagament en base 
poblacional 

– 2005: Salut i esport 

– 2007: inici projecte demostratiu PRODEP 

– Sistema d’informació integral i integrada pel segui
ment del càpita Garraf: Posada en marxa del projecte 
Agendes Compartides Garraf. 

– Des de l’any 2001 Programa de cribatge de càncer de 
mama. 

– Curs 2005-2006 inici Programa Salut i Escola a tot el 
Garraf i Cunit. 

– Nucli antic de Vilanova i la Geltrú, s’ha inclòs en els 
ajuts atorgats en la tercera convocatòria (2006) del Pro
grama de Barris. 

– Desplegament al territori de l’Agència de Protecció 
de la Salut. 

Barcelona, 27 de març de 2007 

Marina Geli i Fàbrega 
Consellera de Salut 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’increment de la plantilla 
de professionals sanitaris al Garraf 
Tram. 314-02772/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02772/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’increment de la plantilla de professionals sanitaris al 
Garraf 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Llorens i Garcia, Marta 

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: 

D’acord amb el Pla de xoc d’atenció primària de salut, 
que es va posar en marxa l’any 2004, s’han incorporat 
en el període 2004-2006 al Garraf els següents profes
sionals: 

– 13 metges de medicina general 

– 1 pediatre 

– 6 infermeres 

– 2 administratius. 

La incorporació de professionals en els propers anys es 
farà segons està previst en el Pla sanitari del Garraf, 
amb l’objectiu d’adequar progressivament les ràtios de 
professionals dels equips d’atenció primària de salut a 
la població. Tot tenint en compte: 

a. L’increment necessari per ajustar els recursos actu
als a les ràtios, a repartir en el període 2006-2010. 

b. L’increment anual necessari per mantenir les ràtios 
en els escenaris de creixement demogràfic del Mapa 
sanitari (escenari alt). 

c. Incorporació de les noves actuacions: desdoblament 
de l’ABS Garraf Rural i nou EAP VNG 3. 

Els criteris de planificació de serveis recollits en el Mapa 
sanitari, sociosanitari i de salut pública es poden con
sultar a la pàgina web del Departament de Salut: http:// 
www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/html/ca/ 
dir488/index.html. 

Barcelona, 27 de març de 2007 

Marina Geli i Fàbrega 
Consellera de Salut 

1.25.15. 

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

www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/html/ca


 

 

 

40 

11 d’abril de 2007 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 56 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el grau de satisfacció dels 
usuaris i dels professionals de la sani
tat al Garraf 
Tram. 314-02773/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02773/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el grau de satisfacció dels usuaris i dels professionals de 
la sanitat al Garraf 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Llorens i Garcia, Marta 

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 acaba de fer pública l’Enques
ta de salut de Catalunya (ESCA) que també aporta in
formació sobre els serveis sanitaris i la satisfacció de la 
població. Concretament, la comarca del Garraf està 
representada en un 1,9% de la mostra de Catalunya. 

A la pregunta de quina modalitat d’assistència ha uti
litzat en els darrers 12 mesos, un 71,5% dels enquestats 
de l’àmbit de Catalunya respon que ha utilitzat l’assis
tència sanitària pública. 

Pel que fa a la satisfacció respecte de tots els serveis 
sanitaris utilitzats més freqüentment en el darrer any, de 
la població de 15 anys i més, la comarca del Garraf té 
una prevalença de satisfacció similar a la mitjana de 
Catalunya que s’eleva al 83,7%. 

En tots els casos analitzats, el Garraf es mou en parà
metres de satisfacció alts, situats en la mitjana de Cata
lunya. Aquesta informació es pot ampliar a la pàgina 
web del Departament de Salut: 

http://www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/html/ca/ 
premsa/doc11893.html 

Les enquestes que de satisfacció de les persones assegu
rades al Servei Català de Salut, pel que fa al grau de satis
facció dels usuaris són públiques i estan disponibles 
a la pàgina web del CatSalut: http://www10.gencat.net/ 
catsalut/cat/experiencies_enquesta.htm. 

En relació amb la satisfacció dels professionals, no dis
posem d’estudis que permetin extreure dades significa
tives a nivell comarcal. 

Barcelona, 27 de març de 2007 

Marina Geli i Fàbrega 
Consellera de Salut 

1.25.15. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les iniciatives per a afron
tar la pèrdua de llocs de treball i el tan
cament d’empreses del sector tèxtil 
durant el 2006 
Tram. 314-02774/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02774/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les iniciatives per a afrontar la pèrdua de llocs de treball 
i el tancament d’empreses del sector tèxtil durant el 
2006 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Fernández Teixidó, Antoni; Pujol i Ferru
sola, Oriol 

D’acord amb allò que disposen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament de Catalunya, em plau 
fer-vos avinent que molts subsectors tèxtils presenten 
unes característiques (poc valor afegit, intensius en ma 
d’obra, etc.) que els fa especialment vulnerables al fe
nomen de la globalització i per tant han estat molt per 
l’entrada de nous actors, especialment asiàtics, com 
Xina, Índia o en menor mesura Vietnam, Pakistan i al-
tres i el consegüent increment dels fluxos internacio
nals de productes tèxtils. 

Per això el sector tèxtil català està immers en un procés 
de transformació en el qual caldrà que s’orienti cada 
cop més cap a la fabricació de productes d’alt valor 
afegit. En aquest entorn els processos d’R+D+I, esde
venen un element cabdal en la competitivitat empresa
rial, i això inclou tant aquelles activitats més tradicio
nals del teixit industrial com les més de més nova 
implantació. Això vol dir que el Govern entén que no 
hi ha sectors bons o dolents sinó estratègies adequades 
o equivocades. 

El canvi de model industrial que s’està produint, i que 
el Govern està ajudant a implantar, implica que ja no es 
pot parlar de sector industrial en els mateixos termes 
que s’havia fet fins ara sinó que cal contemplar tota la 
cadena de valor dels productes, independentment del 
país on es desenvolupi una determinada fase del procés 
productiu. Això vol dir que, cada cop més, les estratè
gies d’èxit de les empreses dels països desenvolupats 
passen pel control de les fases inicials de la cadena de 
valor (disseny, logística...) i les finals (distribució co
mercial, marca...) mentre que la producció pròpiament 
dita s’externalitza i es realitza en països emergents. 

Aquest nou model ve determinat també per un paper 
cada cop més important del consumidor a l’hora de 
determinar l’èxit d’un negoci. Això vol dir que ja no es 
tracta tant de vendre el que es produeix (política d’ofer
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ta) com de produir el que el consumidor reclama (po
lítica de demanda). 

Precisament en el sector tèxtil trobem alguns casos 
paradigmàtics d’empreses que han entès aquest canvi 
de model i que l’han aplicat de forma modèlica i amb 
un èxit notable. 

L’Acord Estratègic per a la internacionalització, la qua
litat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia ca
talana estableix clarament que tant el Govern com els 
agents socials i econòmics catalans han d’avançar cap 
a aquest objectiu. En aquest sentit, el Departament d’In
novació, Universitats i Empresa recull el mandat i l’in
corpora en el disseny de les seves polítiques pròpies i 
actuacions. 

Quant a les iniciatives endegades pel Govern, per pal·li
ar les conseqüències negatives de la crisi del sector tèx
til, amb data de 30 d’octubre de l’any 2006, el Govern 
va signar l’Acord Marc amb la FIA-UGT, la FITEQA
CCOO i el Consejo Intertextil, en matèria d’ajuts per a 
la formació de les treballadores i treballadors d’empre
ses del sector tèxtil i de la confecció a Catalunya, afec
tats per expedients de regulació de l’ocupació. 

De l’objecte d’aquest conveni de col·laboració, s’extreu 
com a mesura per afavorir el manteniment de l’ocupa
ció en el sector, el garantir a les persones treballadores 
afectades, una formació que els permeti accedir a una 
millora en la seva formació i qualificació, a fi i efectes 
que puguin disposar dels mitjans de readaptació neces
saris per als nous processos productius que s’hagin de 
desenvolupar en el sector tèxtil, com a conseqüència 
del nou entorn a fer front. 

Per això, el Govern desenvolupa un programa d’ajuts 
econòmics destinats per als treballadors i treballadores 
afectats a les empreses del sector tèxtil i de la confec
ció a Catalunya. 

Amb data 1 de desembre de 2006, es va publicar al 
DOGC l’Ordre TRI/567/2006, de 17 de novembre, per 
la qual es regulen les bases reguladores dels ajuts per al 
Programa de suport a la formació per als treballadors i 
treballadores afectats per expedients de suspensió de 
contractes al sector tèxtil i de la confecció, i sobre la 
convocatòria per a la presentació de sol·licituds per a 
l’any 2006. 

El Govern, mitjançant els ajuts per al Programa de su
port a la formació de les treballadores i treballadors 
afectats, que tenen naturalesa d’ajut públic, compensarà 
econòmicament amb les quantitats fixades a l’Ordre, la 
participació de les treballadores i treballadors al pla de 
formació degudament acreditada. 

Barcelona, 20 de març de 2007 

Josep Huguet i Biosca 
Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures pal·liatives 
per als treballadors i els municipis afec
tats per la situació del tèxtil 
Tram. 314-02775/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02775/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures pal·liatives per als treballadors i els muni
cipis afectats per la situació del tèxtil 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Fernández Teixidó, Antoni; Pujol i Ferru
sola, Oriol 

Resposta conjunta amb la pregunta NT: 314-02774/08. 

Barcelona, 20 de març de 2007 

Josep Huguet i Biosca 
Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la reinserció laboral i la 
recol·locació dels treballadors afectats 
en el sector tèxtil 
Tram. 314-02776/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02776/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la reinserció laboral i la recol·locació dels treballadors 
afectats en el sector tèxtil 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Fernández Teixidó, Antoni; Pujol i Ferru
sola, 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 informar del següent: 

El Departament de Treball, amb data de 30 d’octubre de 
l’any 2006, va signar l’Acord Marc amb la Federació de 
Indústries afins de UGT a Catalunya, la Federació de 
Indústries tèxtils-pell, químiques i afins de CCOO a Ca
talunya i el Consejo Intertextil, en matèria d’ajuts per 
a la formació de les treballadores i treballadors d’em

1.25.15. 
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preses del sector tèxtil i de la confecció a Catalunya, 
afectats per expedients de regulació de l’ocupació. 

L’objecte de l’acord és garantir a les persones treballa
dores afectades, una formació que els permeti accedir 
a una millora en la seva formació i qualificació, a fi i 
efectes que puguin disposar dels mitjans de readaptació 
necessaris per als nous processos productius que s’ha
gin de desenvolupar en el sector tèxtil, com a conse
qüència del nou entorn a fer front. 

Des del Departament de Treball i el Servei d’Ocupació 
de Catalunya s’articulen mesures de diferent tipus per 
a pal·liar situacions derivades de tancaments, expedients 
de regulació, deslocalitzacions o situacions de crisi sec
torial. Es tracta de programes d’actuació que s’adrecen 
als territoris afectats per trobar línies conduents a una 
major diversitat sectorial i econòmica, donar suport a la 
creació de pimes i empreses d’economia social que re
generin i aprofitin els teixits productius existents, entre 
d’altres mesures que es considerin oportunes segons el 
territori i/o sector d’actuació. 

També, amb data 1 de desembre de 2006, es va publi
car al DOGC l’Ordre TRI/567/2006, de 17 de novem
bre, per la qual es regulen les bases reguladores dels 
ajuts per al Programa de suport a la formació per als 
treballadors i treballadores afectats per expedients de 
suspensió de contractes al sector tèxtil i de la confecció, 
i sobre la convocatòria per a la presentació de sol·lici
tuds per a l’any 2006. 

Per últim, cal assenyalar que el passat 9 de juny de 
2006, el Consell de Ministres va acordar el Pla de su
port al sector tèxtil i de la confecció amb vigència fins 
el 31 de desembre de 2008, on s’estableixen mesures 
per afavorir el manteniment de l’ocupació en el sector 
mitjançant incentius per al manteniment dels treballa
dors i treballadores d’edat avançada mitjançant bonifi
cacions a les cotitzacions a la seguretat social, i també 
mesures pel foment de l’ocupació per a treballadors i 
treballadores excedents del sector. 

Barcelona, 26 de març de 2007 

Mar Serna i Calvo
 
Consellera de Treball
 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures per a afavorir 
el manteniment de l’ocupació en el 
sector tèxtil 
Tram. 314-02777/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02777/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures per a afavorir el manteniment de l’ocupa
ció en el sector tèxtil 

1.25.15. 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Fernández Teixidó, Antoni; Pujol i Ferru
sola, Oriol 

Resposta conjunta amb la pregunta NT: 314-02774/08. 

Barcelona, 20 de març de 2007 

Josep Huguet i Biosca 
Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’elaboració d’un pla de 
millora de la competitivitat de les em
preses del sector tèxtil 
Tram. 314-02778/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02778/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’elaboració d’un pla de millora de la competitivitat de 
les empreses del sector tèxtil 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Fernández Teixidó, Antoni; Pujol i Ferru
sola, Oriol 

D’acord amb allò que disposen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
avinent que des del Govern de la Generalitat es treballa 
en el Pla tèxtil 2006-2008 per tal d’incrementar la com
petitivitat del sector, potenciant la qualitat de l’entorn on 
competeixen i facilitant la orientació estratègica i estruc
tural individual de les empreses del sector. 

Les accions que s’estableixen per a la consecució d’a
quest objectiu tenen com a finalitat aconseguir l’incre
ment de la dimensió empresarial per tal de poder fer 
front als nous reptes de mercat de forma més eficient, 
intensificar la col·laboració entre les empreses, reorien
tar l’estratègia del sector que permeti accelerar l’adap
tació al nou context de globalització i poder d’aquesta 
forma assolir nous avantatges competitius, millorar la 
capacitat tecnològica de les empreses, incrementant 
l’esforç inversor en R+D+I, augmentar la formació i 
qualificació professional dels treballadors del sector i 
millorar la seva capacitat exportadora i augmentar la 
presència internacional de les empreses del sector. 

Aquestes accions passen per instruments tradicionals 
com ara les línies d’ajut a projectes de R+D+I, reforç 
de centres tecnològics i centres de difusió tecnològica 
que donen serveis al sector, assignació d’un assessor 
tecnològic especialitzat en temes tèxtils, complemen
tats amb treballs intensius de reforç competitiu de clús
ters industrials i plans d’innovació locals que es van 
iniciar al 2005 i es mantenen al 2007. 
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El programa de reforç de la competitivitat, dissenyat i 
executat per l’Observatori de Prospectiva Industrial de 
la Secretaria d’Indústria (OPI) i el CIDEM, i executat 
conjuntament amb el COPCA; té l’objectiu de millorar 
la posició competitiva dels clústers industrials identifi
cats a Catalunya. 

Actualment aquests programa està treballant sobre els 
clústers tèxtils del Gènere de punt de l’Anoia, Moda i 
marca tèxtil i Teixits estrets del Bages. 

En relació als Plans d’innovació locals que incorporen 
un important nombre d’empreses del sector tèxtil, des
taca el Pla d’Innovació Sabadell i Terrassa. 

Durant el 2007 s’inicia el programa als clústers de Tèx
til tècnic a Catalunya i el del Gènere de punt al Ma
resme. 

Barcelona, 20 de març de 2007 

Josep Huguet i Biosca 
Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les iniciatives per a millo
rar la capacitat tecnològica de les em
preses del sector tèxtil 
Tram. 314-02779/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02779/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les iniciatives per a millorar la capacitat tecnològica de 
les empreses del sector tèxtil 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Fernández Teixidó, Antoni; Pujol i Ferru
sola, Oriol 

D’acord amb allò que disposen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament de Catalunya, em plau 
fer-vos avinent que per tal d’incrementar la capacitat 
tecnològica de les empreses tèxtils, el Govern disposa 
de diversos instruments enfocats directament a donar 
suport a les empreses en els seus projectes de recerca, 
desenvolupament i innovació; mitjançant les línies 
d’ajuts a projectes de R+D+I o a traves de programes 
de reforç d’infraestructures tecnològiques articulats a 
traves de les Xarxes de Transferència Tecnològica que 
gestiona el CIDEM. 

Referent a les línies d’ajuts a la recerca, el desenvolu
pament tecnològic i la innovació, la Secretaria d’Inno-
vació i Empresa manté al 2007 la priorització de pro
jectes d’empreses del sector tèxtil. 

A l’any 2006 es van recolzar 82 individuals sobre 
123 presentats pel sector amb un import concedit de 
2.720.785,41 euros i concedits com Tecnoaval: 

288.613,24 euros. Aquests projectes han suposat una 
inversió en R+D acceptada de 32.455.276,01 euros. 

Els ajuts a la subcontractació de projectes recerca, des
envolupament i innovació a centres públics de recerca, 
tenen com objectiu potenciar la generació i aplicació de 
coneixement diferencial en productes i processos in
dustrials. En l’any 2006 s’han aprovat 16 projectes 
d’un total de 26 presentats pel sector tèxtil. L’import 
d’ajuts aprovats ha estat de 274.071,27 euros que supo
sen una inversió en R+D acceptada de 4.053.632,73 
euros. En relació a infraestructures tecnològiques, al 
2007 continua el suport a Centres tecnològics, Centres 
de difusió tecnològica, Centres de la Xarxa d’Innova
ció Tecnològica i Assessors Tecnològics orientats a 
donar serveis al sector tèxtil. 

Durant el 2006, el recolzament econòmic a aquestes 
infraestructures ha suposat un total de 1.135.000 euros. 

Barcelona, 20 de març de 2007 

Ernest Maragall i Mira 
Conseller d’Educació 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les iniciatives per a millorar 
la formació i la qualificació professional 
dels treballadors del sector tèxtil 
Tram. 314-02780/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02780/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les iniciatives per a millorar la formació i la qualifica
ció professional dels treballadors del sector tèxtil 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Fernández Teixidó, Antoni; Pujol i Ferru
sola, 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 informar del següent: 

El Departament de Treball, amb data de 30 d’octubre 
de l’any 2006, va signar l’Acord Marc amb la Federa-
ció de Indústries afins de UGT a Catalunya, la Federa-
ció de Indústries tèxtils-pell, químiques i afins de 
CCOO i el Consejo Intertextil, en matèria d’ajuts per a 
la formació de les treballadores i treballadors d’empre
ses del sector tèxtil i de la confecció a Catalunya, afec
tats per expedients de regulació de l’ocupació. 

L’objecte de l’acord és garantir a les persones treballa
dores afectades, una formació que els permeti accedir 
a una millora en la seva formació i qualificació, a fi i 
efectes que puguin disposar dels mitjans de readaptació 
necessaris per als nous processos productius que s’ha

1.25.15. 
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gin de desenvolupar en el sector tèxtil, com a conse
qüència del nou entorn a fer front. 

D’una banda, amb data 1 de desembre de 2006, es va 
publicar al DOGC l’Ordre TRI/567/2006, de 17 de 
novembre, per la qual es regulen les bases reguladores 
dels ajuts per al Programa de suport a la formació per 
als treballadors i treballadores afectats per expedients 
de suspensió de contractes al sector tèxtil i de la confec
ció, i sobre la convocatòria per a la presentació de sol·li
cituds per a l’any 2006. 

De l’altre, el Servei d’Ocupació de Catalunya desenvo
lupa en l’actualitat programes específics de formació, 
capacitació, orientació i recol·locació de persones afec
tades per tancaments i deslocalitzacions d’empreses 
tèxtils a Catalunya. Aquests programes es desenvolu
pen dins la línia de programes experimentals del SOC 
i s’adrecen a col·lectius específics, principalment a do
nes majors de 45 anys. En l’actualitat s’estan avaluant els 
resultats d’aquests programes de cara a la seva arti
culació com línies consolidades i no només experi
mentals en el marc del catàleg de serveis que desenvo
lupa el SOC envers les persones en situació de 
desocupació o en risc de perdre el seu lloc de treball. 

Per últim, cal assenyalar que, el 9 de juny de 2006, el 
Consell de Ministres acordar el Pla de suport al sector 
tèxtil i de la confecció amb vigència fins el 31 de de
sembre de 2008, on s’estableixen mesures per afavorir 
el manteniment de l’ocupació en el sector mitjançant 
accions de formació contínua a les empreses, i també 
mesures per facilitar la requalificació, el reciclatge pro
fessional i l’ocupabilitat dels treballadors i treballado
res excedents. 

Barcelona, 26 de març de 2007 

Mar Serna i Calvo
 
Consellera de Treball
 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les iniciatives per a millo
rar la capacitat exportadora de les em
preses del sector tèxtil 
Tram. 314-02781/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02781/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les iniciatives per a millorar la capacitat exportadora de 
les empreses del sector tèxtil 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Fernández Teixidó, Antoni; Pujol i Ferru
sola, Oriol 

D’acord amb allò que disposen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament de Catalunya, em plau 

1.25.15. 

fer-vos avinent que com a conseqüència del Pla per a la 
Internacionalització de l’Empresa Catalana 2005-2008, 
en el decurs del 2006 es va arribar a un acord amb en
titats representatives del sector a Catalunya per posar en 
marxa un Pla per a la Internacionalització del sector 
Tèxtil i Confecció. 

Aquest pla contempla un conjunt d’iniciatives especí
fiques que complementen els programes, serveis i ajuts 
ja existents en el Consorci de Promoció Comercial de 
Catalunya. 

El Pla per a la Internacionalització del sector Tèxtil i 
Confecció es va signar a Barcelona el 2 de març del 
2006. 

Barcelona, 20 de març de 2007 

Josep Huguet i Biosca 
Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les iniciatives per a afron
tar el dèficit comercial del sector tèxtil 
Tram. 314-02782/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02782/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les iniciatives per a afrontar el dèficit comercial del 
sector tèxtil 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Fernández Teixidó, Antoni; Pujol i Ferru
sola, Oriol 

D’acord amb allò que disposen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament de Catalunya, em plau 
fer-vos avinent que l’eix 4 del Pla per a la Internacio
nalització de l’Empresa Catalana 2005-2008 planteja 
fomentar la internacionalització de sectors amenaçats 
per la competència internacional. Entre els sectors que, 
amb més força, han impactat els canvis en els escena
ris internacionals es troba el sector tèxtil. 

És per això, que el primer acord que es va formalitzar 
sota els plantejaments d’aquest eix, fou el Pla per a la 
Internacionalització del sector Tèxtil i Confecció. 

Barcelona, 20 de març de 2007 

Josep Huguet i Biosca 
Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els canvis de nom dels 
centres educatius públics 
Tram. 314-02783/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02783/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els canvis de nom dels centres educatius públics 

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya 

Proponents: Sirera i Bellés, Daniel 

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 Departament d’Educació ha cursat la tramitació for
mulada des del CEIP Joan XXIII de canvi de la deno
minació actual per la de Rosa dels Vents i, atès que es 
tracta d’una petició reglada que compta amb l’informe 
previ favorable del Ple del Consell del Districte de Sant 
Andreu, de l’Ajuntament de Barcelona, i de l’acord 
unànime del Consell Escolar del CEIP, el Departament 
ha aprovat aquest canvi per Resolució del director ge
neral de Recursos del Sistema Educatiu, EDU/410/ 
2007, de 12 de febrer de 2007. 

Trametem en annex informació relativa als centres edu
catius públics de Catalunya que han canviat de denomi
nació en els darrers quatre anys, amb especificació de 
la denominació anterior i la nova, així com del municipi 
d’ubicació. 

Barcelona, 23 de març de 2007 

Ernest Maragall i Mira 
Conseller d’Educació 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les hores extraordinàries 
dels Mossos d’Esquadra 
Tram. 314-02784/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02784/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les hores extraordinàries dels Mossos d’Esquadra 

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 314-02784/08. 

El nombre d’hores extres efectuades durant el 2006 són 
les següents: 

RP metropolitana barcelona 121.402 
RP central 33.163 
RP girona 57.131 
RP metropolitana nord 62.252 
RP metropolitana sud 7.200 
RP pirineu 14.384 
RP ponent 33.557 
SC comandam 846 
SC comandam 846 

Barcelona, 26 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 el canvi de nom del centre 
escolar Acàcies, de Barcelona 
Tram. 314-02785/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa 
30.03.2007 

del Parlament, 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02785/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el canvi de nom del centre escolar Acàcies, de Barce
lona 

1.25.15. 

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



 

 

 

46 

11 d’abril de 2007 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 56 

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya 

Proponents: Sirera i Bellés, Daniel 

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 Departament d’Educació ha cursat la tramitació for
mulada des del CEIP Lope de Vega de canvi de la de
nominació actual per la de CEIP Acàcies i, atès que es 
tracta d’una petició reglada que compta amb l’informe 
previ favorable del Ple del Consell del Districte de Sant 
Martí, de l’Ajuntament de Barcelona, i de l’acord del 
Consell Escolar del CEIP, de data 20 de febrer de 2006, 
el Departament ha aprovat aquest canvi per Resolució 
del director general de Recursos del Sistema Educatiu, 
EDU/411/2007, de 12 de febrer de 2007. 

Barcelona, 23 de març de 2007 

Ernest Maragall i Mira
 
Conseller d’Educació
 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els plans d’excel·lència 
desplegats en l’àmbit del turisme del 
2004 ençà 
Tram. 314-02787/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02787/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els plans d’excel·lència desplegats en l’àmbit del turis
me del 2004 ençà 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Maimí i Pou, Benet 

D’acord amb allò que disposen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament de Catalunya, es detallen 
els plans d’excel·lència de Turisme 2004/2005/2006. 

Ens local beneficiari Comarca Pressupost Aportació Generalitat Anualitats 
global del projecte 

2004 Ajuntament Sta. Susanna Maresme 2.160.000 euros  720.000 euros 2004 /05 /06 
240.000 euros 
per anualitat 

2005 Consorci per al Baix Ebre, Montsià, 4.200.000 euros 1.400.000 euros 2005 /06 /07 
desenvolupament del Ribera d’Ebre 350.000 euros 
Pla de Dinamització i Terra Alta per anualitat 
de les Terres de l’Ebre 

2006 Associació de municipis Anoia, Baix Empordà, 1.500.000 euros  500.000 euros 2006 /07 /08 
de la Xarxa de Turisme Bages, Berguedà, 166.666 euros 
Industrial de Catalunya Baix Llobregat, per anualitat 

Alt Empordà, Garraf, 
Pallars Sobirà, 
Priorat, Selva 
i Vallès Oriental 

Barcelona, 20 de març de 2007 

Josep Huguet i Biosca 
Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les activitats i els sectors 
turístics als quals té previst donar su
port 
Tram. 314-02788/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02788/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les activitats i els sectors turístics als quals té previst 
donar suport 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Maimí i Pou, Benet 

D’acord amb allò que disposen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament de Catalunya, em plau 
fer-vos avinent que els sectors i activitats turístiques 
que el Govern preveu donar suport enguany són els 
sectors de l’allotjament, la restauració i les activitats 
turístiques d’oferta complementària. 

Atès que en el moment actual els pressupostos es tro
ben pendents d’aprovació per part del Govern no és 
possible encara concretar la xifra corresponent a l’im
port total que el Govern destinarà al suport dels sectors 
i activitats turístiques. 

Barcelona, 20 de març de 2007 

Josep Huguet i Biosca 
Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els projectes de bases 
nàutiques 
Tram. 314-02789/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02789/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els projectes de bases nàutiques 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Maimí i Pou, Benet 

D’acord amb allò que disposen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament de Catalunya, em plau 
fer-vos avinent que les bases nàutiques no corresponen 
a cap tipologia reconeguda ni per la direcció general de 

Turisme ni pel seu òrgan de promoció, Turisme de Ca
talunya. 

Barcelona, 20 de març de 2007 

Josep Huguet i Biosca 
Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les destinacions de turis
me familiar impulsades del 2004 ençà 
i sobre les quantitats econòmiques in
vertides 
Tram. 314-02790/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02790/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les destinacions de turisme familiar impulsades del 
2004 ençà i sobre les quantitats econòmiques invertides 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Maimí i Pou, Benet 

D’acord amb allò que disposen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament de Catalunya, em plau 
fer-vos avinent que Turisme de Catalunya compta ac
tualment amb 8 destinacions de Turisme Familiar cer
tificades, 6 de les quals han estat impulsades d’ença 
l’any 2004. Així mateix, estan en curs de certificació 4 
noves destinacions turístiques catalanes. 

Destinacions de Turisme Familiar certificades: 

2003 Salou, Santa Susanna 

2004 Calella 

2005 Pineda de Mar 

2006 Blanes, Calafell 

2007 Malgrat de Mar, Cambrils 

Destinacions de Turisme Familiar en curs de certifica-
ció: 

Previst 2007/08: Tossa de Mar, Sant Antoni de Ca
longe, Palamós i Roses 

Destinacions en espera per entrar al projecte: Torroella 
de Montgrí i Vilanova i la Geltrú 

– Turisme de Catalunya ha invertit des de l’any 2004, 
un total de 119.972,87 euros. 

2004  1.604,28 euros 

2005 52.727,40 euros 

2006 65.641,19 euros 

Barcelona, 20 de març de 2007 

Josep Huguet i Biosca 
Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa 

1.25.15. 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la política turística 
Tram. 314-02791/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02791/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la política turística 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Maimí i Pou, Benet 

D’acord amb allò que disposen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
avinent que el Govern actuarà en matèria de turisme 
d’acord el pla d’acció que conté el Pla Estratègic de Tu
risme a Catalunya 2005-2010, que es pot consultar al 
web de la Generalitat de Catalunya (www.gencat.cat/ctc/ 
turisme/index.html). 

En tot cas, les actuacions que es facin en matèria de 
turisme tindran en compte l’Acord estratègic per a la 
internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la com
petitivitat de l’economia catalana, com a element de 
coincidència entre els agents econòmics i socials i el 
Govern. 

– Les actuacions efectuades en l’àmbit del turisme per 
part del Govern són les que recullen les memòries anu
als corresponents, que es poden consultar al web de la 
Generalitat de Catalunya: 

www.gencat.cat/ctc/serveis/publicacions/memories/ 
index.html 

– Les quantitats econòmiques esmerçades per part del 
Govern en les diverses actuacions en matèria de turis
me són les que figuren als pressupostos de la Genera
litat de Catalunya, que es poden consultar al web de la 
Generalitat de Catalunya: 

www.gencat.cat/economia/ambits/finances/pressupost/ 

Barcelona, 20 de març de 2007 

Josep Huguet i Biosca 
Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les campanyes publicitàri
es per a promocionar el turisme del 
2004 ençà 
Tram. 314-02792/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02792/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les campanyes publicitàries per a promocionar el turis
me del 2004 ençà 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Maimí i Pou, Benet 

D’acord amb allò que disposen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament de Catalunya, em plau 
fer-vos avinent que Turisme de Catalunya ha destinat 
en publicitat les següents quantitats econòmiques: 

1.25.15. 
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Any Import total Comentaris 

2004 2.907.369,26 euros Total pressupost aplicat en publicitat durant l’exercici 2004 
2005 6.333.523,29 euros Total pressupost aplicat en publicitat durant l’exercici 2005 
2006 7.319.944,37 euros Dades provisional pendents de tancament definitiu 

Aplicació del pressupost en publicitat durant el 2006 

– Les campanyes de publicitat per part de Turisme de 
Catalunya en aquest període han estat: 

Any Campanyes 

2004 «Catalunya és per viure-la» 
«Catalunya te sienta bien» 
«Pirineus, por encima de todo» 
«Catalonia makes» versió «Pirineos» de la campanya de Turespaña 

2005 «Catalunya és per viure-la» 
«Catalunya te sienta bien» 
«Catalonia makes you feel good» (versió internacional de la campanya Catalunya te sienta bien) 
«Multiplica les teves possibilitats de gaudir de la neu» (també versió en castellà només de l’espot) 
«Pirineus, por encima de todo» 
«Smile, you are in Pirineos»campanya conjunta amb Turespaña 

2006 * «Catalunya és per viure-la» 
«Catalunya, una mirada genial» 
versió internacional «Catalonian, a brilliant view» 
versió campanya de neu «Catalunya una mirada genial» 
«Smile! You are in Pirineos.» campanya conjunta amb Turespaña 
«Smile! You are in Catalunya» campanya conjunta amb Turespaña 

Turisme de Catalunya ha contractat les següents empre
ses amb els següents imports: 

Campanya «Catalunya és per viure-la». 2004-2006 

AREA VISUAL: 20.634 euros 

MEDIAPLANNING: 233.170,84 euros 

CARAT: 200.000 euros 

Campanya «Catalunya te sienta bien» 2004-2005 

CIRICI COMUNICACIO: 574.108,44 euros 

CARAT ESPAÑA: 1.913.438,01 euros 

MEDIAPLANNING: 2.539.432 euros 

Campanya «Multiplica les teves opcions de gaudir de 
la neu» 2005 

MEDIAPLANNING: 610.492 euros 

ALTRAFORMA: Contractada directament per l’ACEM 
(pressupost conveni de col·laboració amb Turisme de 
Catalunya) 

Campanya «Catalunya una mirada genial» 2006 

YELLOW Ink Art, S.L: 177.551 euros 

MEDIAPLANNING: 1.788.762,62 euros 

FOCUS MEDIA: 2.596,667,47 euros 

Campanya conjunta amb Turespaña del programa 
«Pirineos» 2004-05-06 

MEDIAPLANNING INTERNACIONAL: 195.640 
euros 

Campanya conjunta amb Turespaña. «Smile, you are in 
Catalunya» 

MEDIAPLANNING INTERNACIONAL: 150.000 
euros 

PUBLICIS: 50.000 euros 

Les diferències d’imports amb el totals globals corres-
ponen a insercions fora de la planificacions generals, 
contractacions directes amb els propis mitjans i altres 
acords amb empreses o organismes que no s’emmar
quen en cap campanya institucional i que no correspo
nen a la partida pressupostària de Publicitat. 

Barcelona, 20 de març de 2007 

Josep Huguet i Biosca 
Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa 

1.25.15. 
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de tota manera, com a àrea funcional específica en de
pendència directa de la direcció general de Turisme, 
l’Observatori es nodreix i nodreix a la vegada les diver
ses àrees i recursos de la mateixa direcció general. Pel 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’Observatori Turístic 
Tram. 314-02793/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

 A LA MESA DEL PARLAMENT 

que fa a la dotació de personal, l’Observatori disposa 
d’un coordinador, dos tècnics i un auxiliar administra
tiu. 

Barcelona, 20 de març de 2007 

Josep Huguet i Biosca 
Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa 

Núm. d’expedient: 314-02793/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’Observatori Turístic 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Maimí i Pou, Benet 

D’acord amb allò que disposen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament de Catalunya, em plau 
informar-vos que, en relació a l’Observatori de Turis
me, en menys de dos anys s’han posat en marxa noves 
línies de treball. D’una banda, accions per a la millora 
en l’estadística i el seguiment de la conjuntura turísti
ca. S’està treballant intensament i en col·laboració amb 
l’IDESCAT per tal de consolidar progressivament un 
sistema complet, exhaustiu, consistent, estable i harmo
nitzat pel que fa a la informació sobre l’activitat turís
tica a Catalunya. En aquest sentit també està en fase de 
treball el desplegament del sistema d’antenes territori
als de l’Observatori, segons es recull al Pla Estratègic 
del Turisme a Catalunya 2005-2010. 

Pel que fa a la recerca, s’ha signat un Protocol per a la 
creació de l’Institut de Recerca en Turisme de Catalu
nya, i s’han endegat diverses línies de treball, amb nous 
plantejaments de caire més qualitatiu responent a man
cances i necessitats del sector, com l’elaboració de la 
Comptabilitat Satèl·lit del Turisme a Catalunya. 

D’altra banda s’han constituït taules de treball com a 
fòrums de debat amb els diversos agents implicats so
bre temàtiques d’especial interès. 

Les actuacions previstes per al seu desenvolupament de 
manera més immediata són: 

– desplegament de les antenes territorials - noves líni
es d’estudi i recerca, amb la constitució de l’Institut de 
Recerca en Turisme de Catalunya, i en general la col·la
boració amb el sistema universitari de Catalunya 

– edició nou format butlletins de conjuntura estadística 

– potenciació de les taules de treball 

– reformulació del web per tal d’adaptar-lo a criteris 
d’usabilitat i que permeti als agents fer un major us de 
la informació i documentació generada 

El pressupost d’enguany encara no esta aprovat per tant 
caldrà esperar per a facilitar la resposta. El pressupost 
de 2006 va ser de 600.000 euros i per tant de moment 
es treballa dins aquest escenari pel que fa a previsions. 

L’estructura és àgil per no fer de l’Observatori un ins
trument feixuc, per tant és fonamental l’externalització; 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el personal eventual ads
crit a la Direcció General de Turisme 
Tram. 314-02794/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
30.03.2007 

 A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02794/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el personal eventual adscrit a la Direcció General de 
Turisme 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Maimí i Pou, Benet 

D’acord amb allò que disposen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament de Catalunya, em plau 
fer-vos avinent que no hi ha cap personal eventual a la 
Direcció General de Turisme, organismes, ens i empre
ses vinculades 

Barcelona, 20 de març de 2007 

Josep Huguet i Biosca 
Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les aportacions econòmi
ques als fòrums gastronòmics de Vic i 
de Girona del 2004 ençà 
Tram. 314-02795/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
30.03.2007 

 A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02795/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les aportacions econòmiques als fòrums gastronòmics 
de Vic i de Girona del 2004 ençà 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 
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Proponents: Maimí i Pou, Benet 

D’acord amb allò que disposen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament de Catalunya, em plau 
fer-vos avinent que els fòrums gastronòmics tenen lloc 
cada dos anys. Per tant, les aportacions econòmiques de 
Turisme de Catalunya als fòrums gastronòmics de Vic 
i Girona d’ençà l’any 2004 han estat: 

2005 Fòrum Gastronòmic de Vic: 75.000 euros 

2007 Fòrum Gastronòmic de Girona: 75.000 euros 

Barcelona, 20 de març de 2007 

Josep Huguet i Biosca 
Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la fira de turisme de Bar
celona 
Tram. 314-02797/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02797/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la fira de turisme de Barcelona 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Maimí i Pou, Benet 

D’acord amb allò que disposen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament de Catalunya, em plau 
fer-vos avinent que no existeix cap Fira de Turisme de 
Barcelona. 

Barcelona, 20 de març de 2007 

Josep Huguet i Biosca 
Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els efectius necessaris i 
els efectius previstos en el desplega
ment dels Mossos d’Esquadra al Garraf 
Tram. 314-02798/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02798/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els efectius necessaris i els efectius previstos en el des
plegament dels Mossos d’Esquadra al Garraf 

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya 

Proponents: Rodríguez i Serra, Santi 

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen
tària 314-02798/08. 

El nombre de dotacions de les comissaries a la comar
ca del Garraf es determinarà aplicant els mateixos cri
teris establerts pel desplegament dels Mossos a la res
ta del territori. 

Barcelona, 27 de març de 2007 

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

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les comissaries dels Mos
sos d’Esquadra de Vilanova i la Geltrú 
i de Sitges (Garraf) 
Tram. 314-02799/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02799/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les comissaries dels Mossos d’Esquadra de Vilanova i 
la Geltrú i de Sitges (Garraf) 

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya 

Proponents: Rodríguez i Serra, Santi 

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen
tària 314-02799/08. 

Les obres de construcció de la comissaria de Mossos 
d’Esquadra de Vilanova i la Geltrú es van iniciar el 24 
de gener de 2007 i la previsió d’acabament és l’1 de 
novembre de 2007. 

Quant a la comissaria de Mossos d’Esquadra de Sitges, 
les obres de construcció es van iniciar el 25 de gener de 
2007 i la previsió d’acabament és l’1 de novembre de 
2007. 

Finalment, el pressupost de cada una de les comissari
es és el següent: 

Vilanova i la Geltrú:  3.751.318,80 euros 

Sitges: 3.397.081,38 euros 

Barcelona, 27 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 necessaris i 
els efectius previstos en el desplega
ment dels Mossos d’Esquadra a l’Alt 
Penedès 
Tram. 314-02800/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02800/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els efectius necessaris i els efectius previstos en el des
plegament dels Mossos d’Esquadra a l’Alt Penedès 

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya 

Proponents: Rodríguez i Serra, Santi 

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen
tària 314-02800/08. 

El nombre de dotacions de les comissaries a la comar
ca de l’Alt Penedès es determinarà aplicant els matei
xos criteris establerts pel desplegament dels Mossos a 
la resta del territori. 

Barcelona, 27 de març de 2007 

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

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les comissaries dels Mos
sos d’Esquadra de Vilafranca del Pe
nedès i de Sant Sadurní d’Anoia (Alt 
Penedès) 
Tram. 314-02801/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02801/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les comissaries dels Mossos d’Esquadra de Vilafranca 
del Penedès i de Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès) 

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya 

Proponents: Rodríguez i Serra, Santi 

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen
tària 314-02801/08. 

1.25.15. 

Les obres de construcció de la comissaria de Mossos 
d’Esquadra de Vilafranca del Penedès es van iniciar el 
29 de gener de 2007 i la previsió d’acabament és l’1 de 
novembre de 2007. 

Quant a la comissaria de Mossos d’Esquadra de Sant 
Sadurní d’Anoia, les obres de construcció es van iniciar 
el 26 de gener de 2007 i la previsió d’acabament és l’1 
de novembre de 2007. 

Finalment, el pressupost de cada una de les comissari
es és el següent: 

Vilafranca del Penedès: 4.412.751 euros 

Sant Sadurní d’Anoia: 2.922.940,73 euros 

Barcelona, 27 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 necessaris i 
els efectius previstos en el desplega
ment dels Mossos d’Esquadra al Baix 
Penedès 
Tram. 314-02802/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02802/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els efectius necessaris i els efectius previstos en el des
plegament dels Mossos d’Esquadra al Baix Penedès 

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya 

Proponents: Rodríguez i Serra, Santi 

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen
tària 314-02802/08. 

El nombre de dotacions de les comissaries a la comar
ca del Baix Penedès es determinarà aplicant els matei
xos criteris establerts pel desplegament dels Mossos a 
la resta del territori. 

Barcelona, 27 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 comissaria dels Mossos 
d’Esquadra del Vendrell (Baix Pene
dès) 
Tram. 314-02803/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02803/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la comissaria dels Mossos d’Esquadra del Vendrell 
(Baix Penedès) 

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya 

Proponents: Rodríguez i Serra, Santi 

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen
tària 314-02803/08. 

La previsió d’inici de les obres de construcció de la co
missaria de Mossos d’Esquadra del Vendrell és l’abril de 
2007 i la d’acabament, l’1 de novembre de 2007. 

Quan al seu pressupost, hi ha una previsió de 5.355.000 
euros. 

Barcelona, 27 de març de 2007 

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

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’import dels ajuts ator
gats per a recerca, desenvolupament i 
innovació durant el 2006 
Tram. 314-02805/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02805/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import dels ajuts atorgats per a recerca, desenvolupa
ment i innovació durant el 2006 

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya 

Proponents: Rodríguez i Serra, Santi 

D’acord amb allò que disposen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament de Catalunya, em plau 
adjuntar-vos en annex la relació per sectors i àrees de 

les subvencions atorgades per a recerca, desenvolupa
ment i innovació durant l’any 2006. 

Barcelona, 21 de març de 2007 

Josep Huguet i Biosca 
Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa 

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

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el compliment de les con
dicions establertes en la Resolució del 
26 de setembre de 2005 de la Secreta
ria General del Conseller Primer per la 
qual s’atorga un ajut econòmic a l’em
presa Infovalència Televisió 
Tram. 314-02806/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02806/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el compliment de les condicions establertes en la Reso
lució del 26 de setembre de 2005 de la Secretaria Ge
neral del Conseller Primer per la qual s’atorga un ajut 
econòmic a l’empresa Infovalència Televisió 

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya 

Proponents: Rodríguez i Serra, Santi 

En resposta a la pregunta amb núm. de tramitació 314
02806/08, formulada per l’Il·lustre Senyor Santi Rodrí
guez i Serra, diputat del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, 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: 

Per resolució, de 26 de març de 2005, del secretari ge
neral del conseller Primer de la Presidència, es va con
cedir una subvenció de 50.000 euros a Infovalència 
Televisió, SA, per a contribuir al finançament del llan
çament i funcionament d’un nou canal de televisió au
tonòmic, INFOTV, durant l’any 2005. 

L’apartat quart de la resolució de 26 de març de 2005 
estableix l’obligació del beneficiari de justificar la sub
venció esmentada mitjançant la presentació dels justi
ficants de la despesa efectuada davant la Secretaria de 
Comunicació. 

En data 15 de febrer de 2006, la Secretaria de Comu
nicació del Departament de la Presidència va certificar 
que, en relació amb la subvenció concedida a Infova
lència Televisió, SA per a contribuir al finançament de 
llançament i funcionament d’un nou canal de televisió, 
INFOTV, durant l’any 2005, s’havia dut a terme l’ac
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tivitat per la qual es va atorgar la subvenció, s’havien 
assolit les condicions establertes en el moment de la 
concessió i s’havia complert amb la finalitat de la sub
venció. 

Per tant, d’acord amb els certificats de la Secretaria de 
Comunicació, la subvenció que ens ocupa va ser justi
ficada íntegrament, en temps i forma, sense que fos 
procedent cap reintegrament per part del beneficiari. 

Barcelona, 27 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 construcció de la co
missaria dels Mossos d’Esquadra de 
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) 
Tram. 314-02825/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre de conferènci
es i actes de partits polítics tinguts al 
palau de la Generalitat, les seus dels 
departaments i els edificis del Govern 
del 2004 ençà 
Tram. 314-02813/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02813/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de conferències i actes de partits polítics tin
guts al palau de la Generalitat, les seus dels departa
ments i els edificis del Govern del 2004 ençà 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Cleries i Gonzàlez, Josep Lluís 

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen
tària 314-02813/08. 

Des de l’any 2004, no consta al Govern que s’hagi fet 
cap conferència o acte de cap partit polític al palau de 
la Generalitat o a les dependències dels departaments 
de la Generalitat de Catalunya. 

Barcelona, 27 de març de 2007 

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

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02825/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la construcció de la comissaria dels Mossos d’Esquadra 
de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Raventós i Pujadó, Joan 

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen
tària 314-02825/08. 

L’inici de les obres a la comissaria de Vilafranca del 
Penedès va ser el 29 de gener de 2007. 

Barcelona, 27 de març de 2007 

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

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’entrada en funcionament 
de la comissaria dels Mossos d’Es
quadra de Vilafranca del Penedès (Alt 
Penedès) 
Tram. 314-02826/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02826/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’entrada en funcionament de la comissaria dels Mos
sos d’Esquadra de Vilafranca del Penedès (Alt Pene
dès) 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Raventós i Pujadó, Joan 

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen
tària 314-02826/08. 

1.25.15. 
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Està prevista per a l’1 de novembre de 2007. 

Barcelona, 27 de març de 2007 

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

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els ajuts, las subvencions 
i els pagaments a l’Associació Catala
na de Víctimes del Terrorisme els dar
rers quatre anys 
Tram. 314-02827/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02827/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els ajuts, las subvencions i els pagaments a l’Associa
ció Catalana de Víctimes del Terrorisme els darrers 
quatre anys 

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 314-02827/08. 

– L’any 2005, per Acord de Govern de 22 de març, es 
va autoritzar l’atorgament d’una subvenció a l’Associa
ció Catalana de Víctimes del Terrorisme (ACVOT), 
amb càrrec als pressupostos dels Departaments d’Inte
rior, Justícia i Relacions Institucionals i Participació de 
la Generalitat de Catalunya, per un import total de 
100.000 euros, distribuïts a parts iguals entre tots tres 
departaments. 

L’objecte de la subvenció era el de col·laborar en les 
despeses generals de funcionament i gestió generades 
com a conseqüència de les activitats dedicades a l’aten
ció assistencial de les víctimes del terrorisme i dels seus 
familiars, així com l’auxili tècnic per al desenvolupa
ment de les seves finalitats. 

– L’any 2006, per Acord de la Comissió de Govern de 
Política Institucional d’11 de juliol, es va autoritzar 
l’atorgament d’una subvenció a l’Associació Catalana 
de Víctimes del Terrorisme (ACVOT), amb càrrec als 
pressupostos dels Departaments d’Interior, Justícia i 
Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat 
de Catalunya, per un import total de 150.000 euros, 
distribuïts a parts iguals entre tots tres departaments. 
L’aprovació d’aquest acord suposava un increment del 
50%, respecte el de l’any anterior. 

L’objecte de la subvenció, igual que l’any anterior, era 
el de col·laborar en les despeses generals de funciona
ment i gestió generades com a conseqüència de les ac
tivitats dedicades a l’atenció assistencial de les víctimes 

del terrorisme i dels seus familiars, així com l’auxili 
tècnic per al desenvolupament de les seves finalitats. 

– Enguany, s’està tramitant una subvenció per import 
de 45.000 euros, en concepte de col·laboració en les 
despeses derivades de l’assistència, l’assessorament 
jurídic als afectats i d’altres despeses que es pugui ge
nerar arran de l’inici del judici dels atemptats de l’11 de 
març de 2004 a Madrid. 

A banda de l’anteriorment esmentat, la resta dels depar
taments de la Generalitat de Catalunya no han tramitat 
cap subvenció, ajut o pagament a l’Associació Catala
na de Víctimes del Terrorisme (ACVOT) en els darrers 
quatre anys. 

Barcelona, 27 de març de 2007 

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

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la posició del Consell del 
Patrimoni Cultural de la Generalitat 
respecte a la descatalogació de la fà
brica de Can Fàbregas i de Caralt, de 
Mataró (Maresme) 
Tram. 314-02835/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02835/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el posicionament del Consell de Patrimoni Cultural de 
la Generalitat respecte a la descatalogació de la fàbri
ca de Can Fàbregas i de Caralt, de Mataró (Maresme) 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Camp i Batalla, Ramon 

En resposta a la pregunta amb núm. de tramitació 314
02835/08, formulada per l’Il·lustre Senyor Ramon Camp 
i Batalla, 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 aquests moments, estem pendents de rebre una me
mòria justificativa que manca en la documentació tra
mesa per l’Ajuntament de Mataró. Un cop rebuda, la 
Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Barcelo
na avaluarà l’expedient i, d’acord amb la normativa vi
gent, emetrà informe preceptiu i vinculant sobre la 
descatalogació de la Fàbrica de Can Fàbregas i de Ca
ralt, de Mataró (Maresme). 

Barcelona, 27 de març de 2007 

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

1.25.15. 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el manteniment dels llocs 
de treball de l’empresa Primayor, de 
Mollerussa (Pla d’Urgell) 
Tram. 314-02909/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02909/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el manteniment dels llocs de treball de l’empresa 
Primayor, de Mollerussa (Pla d’Urgell) 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Grau i Seris, Josep 

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 amb l’escorxadora Primayor Foods, cal in
formar que fins el moment i als efectes de notificació 
davant l’Autoritat Laboral competent, la situació de 
l’empresa no ha canviat des de la data en què la hono
rable diputada del seu mateix grup parlamentari, la Sra. 
Anna Miranda i Torres, va fer la mateixa pregunta. 
Aquesta pregunta va ser registrada amb el número de 
tramitació 314-01441/08 i la seva resposta ja ha estat 
publicada en el Butlletí Oficial del Parlament de Cata
lunya. 

Barcelona, 26 de març de 2007 

Mar Serna i Calvo 
Consellera de Treball 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les negociacions per a 
modificar la proposta de reforma de 
l’Organització Comuna de Mercat de 
les fruites i les hortalisses 
Tram. 314-02912/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02912/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les negociacions per a modificar la proposta de refor
ma de l’Organització Comuna de Mercat de les fruites 
i les hortalisses 

1.25.15. 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Grau i Seris, Josep 

En resposta a la pregunta parlamentària amb núm. de 
tramitació 314-02912/08 formulada pel diputat I. Sr. 
Josep Grau i Seris del Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió i d’acord amb allò que preveu l’article 
144 del Reglament del Parlament de Catalunya, em 
plau fer-vos avinent les següents consideracions: 

Des del DAR s’ha fet un seguiment exhaustiu de l’evo
lució de la proposta de la Comissió Europea sobre la 
reforma de l’OCM del sector de les fruites i hortalisses 
presentada finalment en forma de proposta legislativa 
el passat 24 de gener. Les actuacions més destacables 
d’aquest seguiment són les següents: 

– En data de 10 de gener de 2005 s’envia al MAPA el 
posicionament del DAR en relació a la proposta de sim
plificació de la regulació de l’OCM de fruites i horta
lisses (aleshores encara no existia la proposta legislativa 
de la Comissió). Aquesta proposta recollia moltes de les 
aportacions que al respecte havien fet arribar prèvia
ment alguns dels membres de la Taula Sectorial Agrà
ria de la fruita dolça. 

– En el marc de la Fira de Sant Miquel del mateix any 
2005 (setembre de 2005), el DAR va col·laborar en la 
organització i celebració de la Convenció de Presidents 
de Regió de l’AREFLH (Assemblea de Regions Euro-
pees Productores de Fruites, Llegums i Hortalisses) en 
la que es va presentar el document conegut com a De
claració de Lleida. Aquesta presentació va tenir lloc el 
30 de setembre de 2005. 

– Després de diverses trobades entre les Comunitats 
Autònomes amb més pes a nivell estatal en el sector de 
les fruites i hortalisses, el DAR va signar conjuntament 
amb tortes elles un document de posicionament comú 
que es va formalitzar per part dels consellers d’agricul
tura de les CCAA participants a Sevilla el 26 d’abril de 
2006. Les CCAA participants foren Catalunya, Aragó, 
Andalusia, Múrcia, València i Extremadura. El docu
ment recull bona part de les qüestions més bàsiques que 
defensava el DAR en el seu posicionament. L’objectiu 
del document era que el MAPA disposés d’un argu
mentari que pogués ésser traslladat a Brussel·les abans 
i durant el debat de la reforma de l’OCM de fruites i 
hortalisses, i que alhora el MAPA l’assumís també com 
un document de referència, almenys en les qüestions 
que s’hi recullen. 

– El mateix dia de la signatura, en nom de totes les 
CCAA participants, es va lliurar una còpia del docu
ment al Secretari General del MAPA, Sr. Josep Puxeu. 

– En maig de 2006, es fa arribar el posicionament del 
DAR, coincident amb altres CCAA productores, a la 
Delegada del Govern a Brussel·les, per tal que el difon
gui entre els representants de les institucions comuni
tàries implicades en la reforma. 

– El 7 de juliol de 2006, des del DAR es fa arribar al 
MAPA el document elaborat des del propi Departament 
en el que es recullen les qüestions que es consideren 
«més rellevants» per tal de defensar els interessos del 
sector hortofructícola català. 
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– En gener de 2007, a nivell de Conferència Sectorial, 
es va acordar que la representació de les Comunitats 
Autònomes en les formacions del Consell de Ministres 
d’Agricultura de la UE l’exerciria Catalunya en els 
debats de la reforma de l’OCM de fruites i hortalisses. 

– Des d’aleshores el Subdirector General d’Agricultura 
del DAR participa en les reunions del Grup de Treball 
de les fruites i hortalisses del Consell de la UE que de
bat aquest tema en l’actualitat a nivell tècnic, al costat 
dels representants de la delegació espanyola. Aquesta 
presència permet defensar el posicionament comú de 
les Comunitats Autònomes signat el 26 d’abril de 2006 
i en particular alguns dels posicionaments que al res
pecte té Catalunya en temes puntuals. 

– En la Taula Sectorial Agrària de la fruita dolça que el 
DAR va convocar el 12 de març de 2007 per tal d’ex
plicar el desenvolupament de les reunions del Grup de 
Treball de les fruites i hortalisses del Consell de la UE, 
s’ha informat al sector de les novetats més significati
ves que es succeeixen en les mateixes i s’ha recollit 
novament algun dels posicionaments que des del sec
tor es reclamen defensar amb fermesa. 

Barcelona, 20 març de 2007 

Joaquim Llena i Cortina 
Conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures per a pal·liar 
la crisi dels cítrics 
Tram. 314-02917/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02917/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures per a pal·liar la crisi dels cítrics 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pallarès i Povill, Xavier 

En resposta a la pregunta parlamentària amb núm. de 
tramitació 314-02917/08 formulada pel diputat I. Sr. 
Xavier Pallarès Povill del Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió i d’acord amb allò que preveu l’arti
cle 144 del Reglament del Parlament de Catalunya, em 
plau fer-vos avinent les següents consideracions: 

Arrel de la Taula Sectorial Agrària dels Cítrics que es va 
convocar el 25 de gener d’enguany amb l’esperit de pro-
posar determinades mesures de xoc al sector, adreçades 
a minimitzar l’impacte que té sobre els productors la 
davallada de preus de mercat de l’actual campanya, des 
del DAR s’ha estat treballant en el desenvolupament 
d’aquestes mesures per tal que, posades en marxa de 
forma immediata, puguin alleugerir la càrrega que re
presenta per una bona part dels productors aquesta si
tuació. 

Les actuacions més destacables que s’emmarquen en el 
que s’ha vingut a denominar «mesures de xoc» i que 
han estat exposades al sector en la reunió del Grup de 
Treball dels Cítrics que es va quedar convocar de for
ma periòdica durant aquest primer semestre per tal de 
fer un seguiment proper del desenvolupament de les 
mateixes, així com dels resultats que representen envers 
la situació de mercat d’enguany, són les següents: 

1. Mesures de regulació de mercat: retirades de la pro
ducció 

L’actual situació de mercat fa que enguany esdevingui 
prou justificat desencadenar i aprofitar el màxim el 
mecanisme de retirada que preveu l’OCM dels cítrics 
frescos i transformats. 

2. Mesures de millora de la industrialització: contrac
tes per a la transformació 

Per tal de facilitar el màxim les operacions de lliura
ment de producte a la indústria de transformació, el 
MAPA va publicar l’Ordre APA/182/2007, de 30 de 
gener, per la que s’estableixen per a la campanya 2006/ 
2007, determinades mesures en el sector dels cítrics per 
a transformació. 

Aquesta Ordre preveu l’avançament de la data d’inici 
de període de lliurament de cítrics a la indústria, de tal 
manera que els contractes que s’hagin celebrat fins el 
28 de febrer d’enguany hagin pogut ser objecte de lliu
rament immediat a la indústria de transformació, enlloc 
d’esperar aquests lliuraments a partir de l’1 d’abril tal 
i com estableix la normativa. 

Les dades del volum de contractes efectuats fins el mo
ment demostren un increment important de les contrac
tacions per a transformats respecte les dues campanyes 
anteriors i es preveu que a finals de campanya el volum 
de transformats hagi superat amb escreix el total de 
sucs i concentrats elaborats per la indústria de transfor
mació catalana respecte la campanya anterior, amb la 
qual cosa s’haurà contribuir a esponjar la quantitat de 
cítrics en fresc ofertats en la campanya d’enguany. 

3. Anàlisi de la millora de la situació financera indivi
dual dels productors: nivell individual d’endeutament 

Les davallades de preus pagats als productors afecten a 
la capacitat d’inversió i endeutament de molts d’ells. 
Recentment, alguns sectors han patit aquesta experièn
cia. Per exemple, pels sectors de la fruita dolça i l’avi
ram es van posar en marxa l’any 2006 uns crèdits ges
tionats des de l’ICCA per a compensar les davallades 
de renda provocades per les crisis de mercat que 
aquests sectors varen patir els anys 2005 i 2006. 

Aquests crèdits es decidiren gràcies a l’Acord de Go
vern que es va aprovar el 21 de març de 2006. 

El DAR ha estat fent les gestions pertinents amb l’ICCA 
per tal de poder desplegar un nou Acord d Govern en el 
que es contempli el desplegament d’una línia de crèdits 
per a la davallada de renda soferta pels citricultors du
rant la campanya d’enguany. 

Barcelona, 20 març de 2007 

Joaquim Llena i Cortina 
Conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les reunions amb la Taula 
Sectorial dels Cítrics 
Tram. 314-02918/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA  DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02918/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les reunions amb la Taula Sectorial dels Cítrics 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pallarès i Povill, Xavier 

En resposta a la pregunta parlamentària amb núm. de 
tramitació 314-02918/08 formulada pel diputat I. Sr. 
Xavier Pallarès Povill del Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió i d’acord amb allò que preveu l’arti
cle 144 del Reglament del Parlament de Catalunya, em 
plau fer-vos avinent les següents consideracions: 

Des del DAR s’ha convocat durant l’any 2007 la Tau
la Sectorial Agrària des cítrics una vegada, concreta
ment el 25 de gener de 2007. 

La iniciativa d’aquesta convocatòria va partir del pro-
pi DAR i l’objectiu era el d’analitzar la situació de mer
cat dels cítrics d’enguany i proposar al sector tot un 
seguit de mesures per a pal·liar-ne els seus efectes ne
gatius sobre la renda dels productors i les entitats asso
ciatives de l’àmbit de la comercialització i/o indústria 
de transformació. 

Tal i com preveu el Decret 375/2000, de 21 de novem
bre, pel qual es creen i es regulen les taules sectorials 
agràries, la Taula Sectorial Agrària dels Cítrics està in
tegrada per 5 membres de les organitzacions professi
onals agràries més representatives i 2 membres de la 
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya en 
l’àmbit de la producció, mentre que en l’àmbit de la 
transformació i el comerç hi ha prevista la representa-
ció d’un representant del sector viverista i 1 represen
tant del Grup Exportador de Cítrics del Baix Ebre i el 
Montsià. 

Sota aquests criteris la Taula Sectorial Agrària dels cí
trics està actualment integrada per les següents entitats: 

– Unió de Pagesos de Catalunya (3 representants) 

– Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) (1 
representant) 

– Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores - Associ
ació d’Empresaris Agraris de Lleida (ASAJA-AEALL) 
(1 representant) 

– Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya 
(FCAC) (2 representants) 

– Associació de Viveristes d’Agris (AVASA) (1 repre
sentant) 

1.25.15. 

– Grup Exportador de Cítrics del Baix Ebre i Montsià 
(1 representant) 

D’acord el que estableix el Decret, cadascuna de les 
organitzacions professionals agràries i la Federació de 
Cooperatives Agràries de Catalunya poden anar acom
panyades d’1 tècnic designat per elles mateixes. 

D’altra banda, i d’acord amb el que en el seu dia va 
establir-se en la Taula Sectorial Agrària dels Cítrics, el 
DAR convida a la mateixa a 1 representant de l’entitat 
AGROFRUIT, que opera com a S.A. i com a OPFH i 
per tant es convida en representació de l’àmbit de la 
comercialització i donada la importància que en el con
junt dels cítrics de Catalunya representa aquesta entitat 
en relació a l’àmbit esmentat. 

Per acord de la Taula Sectorial Agrària dels Cítrics del 
25 de gener passat, es va acordar fer el seguiment dels 
temes i propostes allí exposats en el marc del Grup de 
Treball de Seguiment del Pla de Suport al sector dels cí
trics que el DAR va presentar a mitjans de 2006 i que es 
va constituir en el marc de la mateixa Taula Sectorial. 

Per això la primera de les reunions del Grup de Treball 
esmentat ja ha estat duta a terme, en concret el passat 
5 de març, en la que bàsicament es va fer un repàs ex
haustiu de l’estat de situació de les propostes anomena
des «de xoc» que el propi DAR havia presentat en la 
Taula Sectorial del 25 de gener passat. 

Val a dir que en la Taula Sectorial Agrària del 25 de 
gener es va traslladar al sector la conveniència de con
vidar a les reunions del Grup de Treball a altres entitats 
que en representació dels àmbits de la producció, la 
comercialització o la transformació el propi sector cre
gués oportú fer partícips de les reunions, sense que fins 
el moment cap de les entitats de la Taula Sectorial s’ha
gi posicionat al respecte. 

Pel que fa al calendari de reunions previstes que s’ha 
acordat en el marc del Grup de Treball amb les entitats 
en ell presents, hores d’ara és prevista una propera re
unió pel proper mes d’abril. Abans de finalitzar aquest 
present semestre, el DAR es va com prometre a haver 
convocat un mínim de dues vegades el Grup de Treball. 
No obstant això, qualsevol altra reunió que amb caràc
ter urgent es convingui convocar es deixa a potestat tant 
del propi DAR com de les entitats del Grup de Treball. 

Barcelona, 20 març de 2007 

Joaquim Llena i Cortina 
Conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el grau d’execució dels 
acords contrets amb la Taula Sectori
al dels Cítrics 
Tram. 314-02919/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02919/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el grau d’execució dels acords contrets amb la Taula 
Sectorial dels Cítrics 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pallarès i Povill, Xavier 

En resposta a la pregunta parlamentària amb núm. de 
tramitació 314-02919/08 formulada pel diputat I. Sr. 
Xavier Pallarès Povill del Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió i d’acord amb allò que preveu l’arti
cle 144 del Reglament del Parlament de Catalunya, em 
plau fer-vos avinent les següents consideracions: 

La Taula Sectorial Agrària dels Cítrics es va convocar 
el 25 de gener d’enguany i en ella el DAR va presentar 
al sector tot un seguit de mesures per tal de fer front a 
la situació de mercat d’enguany del sector dels cítrics, 
marcada per una tendència a la baixa en els preus pa
gats als productors. 

Aquestes mesures eren i són de dos tipus: 

– mesures de xoc o d’impacte immediat 

– mesures a mitjà o llarg termini 

Tant les unes com les altres han estat tractades i analit
zades en la primera reunió del Grup de Treball dels cí
trics del passat 5 de març que es va acordar constituir 
en la Taula Sectorial per tal de fer un seguiment cons
tant del desenvolupament i estat d’execució de les pro-
postes presentades pel DAR i de la situació de l’evolu
ció del mercat. 

Així, respecte les mesures de xoc, el DAR considera 
que s’ha donat resposta a totes i cadascuna d’elles de 
forma satisfactòria. La situació és la següent: 

1. Mesures de regulació de mercat: retirades de la pro
ducció 

El DAR ha estat insistint en que des de les OPFH 
s’aprofiti al màxim el mecanisme de la retirada. 

Les dades del volum de retirades que disposa el DAR 
en aquests moments, tenint en compte que encara no ha 
finalitzat la campanya, fan preveure una bona acollida 
d’aquesta mesura per part del sector. 

Paral·lelament, i per tal que aquest mecanisme pugui ser 
aprofitat també al màxim per tots els productors, el 
DAR està a punt de publicar una Ordre que eximirà de 

presentar la DUN corresponent a l’any 2006 a aquells 
productors que es puguin veure necessitats d’aprofitar 
les retirades i que pel motiu que sigui no l’hagin pre
sentat. 

D’altra banda, i amb l’objectiu d’evitar el perill sanitari 
de difusió de la plaga de la mosca dels cítrics que com
porta el fet de no haver collit les mandarines que hores 
d’ara s’han deixat a l’arbre o a la parcel·la com a con
seqüència que la situació de mercat no en compensen 
la seva collita a molts productors, des del DAR s’ha 
elaborat una Resolució en la que s’estableix la obliga
torietat de retirar i/o destruir aquests fruits i en la que 
es contempla una indemnització per aquells productors 
que procedeixin a la retirada o destrucció per aixafat o 
picat, establerta en 0,13 euros/kg de mandarines destru
ïdes. 

2. Mesures de millora de la industrialització: contrac
tes per a la transformació 

Per tal de facilitar el màxim les operacions de lliura
ment de producte a la indústria de transformació, el 
MAPA va publicar l’Ordre APA/182/2007, de 30 de 
gener, per la que s’estableixen per a la campanya 2006/ 
2007, determinades mesures en el sector dels cítrics per 
a transformació. 

Aquesta Ordre preveu l’avançament de la data d’inici 
de període de lliurament de cítrics a la indústria, de tal 
manera que els contractes que s’hagin celebrat fins el 
28 de febrer d’enguany hagin pogut ser objecte de lliu
rament immediat a la indústria de transformació, enlloc 
d’esperar aquests lliuraments a partir de l’1 d’abril tal 
i com estableix la normativa. 

Les dades del volum de contractes efectuats fins el 
moment demostren un increment important de les con
tractacions per a transformats respecte les dues campa
nyes anteriors i es preveu que a finals de campanya el 
volum de transformats hagi superat amb escreix el to
tal de sucs i concentrats elaborats per la indústria de 
transformació catalana respecte la campanya anterior. 

3. Anàlisi de la millora de la situació financera indivi
dual dels productors: nivell individual d’endeutament 

El DAR ha dut a terme gestions directes amb l’ICCA 
per tal de poder desplegar un Acord de Govern en el 
que es contempli el desplegament d’una línia de crèdits 
per a la davallada de renda soferts pels citricultors du
rant la campanya d’enguany. 

En la reunió de la Junta de Govern de l’ICCA del 28 de 
febrer passat el DAR ja va plantejar aquesta qüestió i 
l’ICCA en va aprovar la proposta condicionada a que 
aquesta sigui posteriorment aprovada pel Govern. 

Hores d’ara doncs, s’està a l’espera de l’aprovació per 
part del Govern de la línia de crèdits esmentats, la qual 
cosa es preveu en un termini no superior a 1 mes. 

Finalment, pel que fa a les mesures a mitjà o més llarg 
termini, en la reunió del Grup de Treball es varen apun
tar tot un seguit de propostes molt ben acollides per part 
del sector i en les que hi ha una participació directa del 
Departament d’Indústria, Universitat i Empresa que s’a
cordà anar desenvolupant en les properes reunions del 
Grup de Treball, la segona de les quals es va compro
metre pel proper mes d’abril. 

1.25.15. 
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En aquest àmbit de propostes destaquen les següents: 

– estudi de la viabilitat d’un pla de reconversió varie
tal, condicionat a les directrius que en l’àmbit estatal es 
puguin establir des del MAPA en col·laboració amb la 
resta de CCAA implicades. 

– pla per al desenvolupament d’estudis de mercat inter
nacionals amb la col·laboració i participació del COPCA. 

– creació i implantació d’un codi de bones pràctiques 
en el maneig i exposició de fruites als punts de venda. 

– intensificació de la marca IGP i estudi de la necessi
tat de la construcció d’una marca diferenciada. 

– estudi per afavorir l’existència d’assentaments als 
grans mercats en origen de productes agroalimentaris 
autòctons de qualitat. 

Barcelona, 20 març de 2007 

Joaquim Llena i Cortina 
Conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’execució del Pla de des
envolupament rural del 2006 
Tram. 314-02920/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02920/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’execució del Pla de desenvolupament rural del 2006 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pallarès i Povill, Xavier; López i Pla, 
Agustí 

En resposta a la pregunta parlamentària amb núm. de 
tramitació 314-02920/08 formulada pels diputats I. Sr. 
Xavier Pallarès i I. Sr. Agustí Lòpez del Grup Parla
mentari de Convergència i Unió i d’acord amb allò que 
preveu l’article 144 del Reglament del Parlament de 
Catalunya, em plau fer-vos avinent les següents consi
deracions: 

La dotació financera del PDR 2000-2006 de Catalunya, 
tenint en compte que alguna de les mesures estaven in
closes en els marcs horitzontals de gestió coordinats pel 
MAPA a nivell estatal, amb les corresponents ajusta
ments entre CA, ha resultat ser la aprovada per la Co
missió mitjançant Decisió 2006/289/Ce. En relació a 
aquesta dotació definitiva, el grau d’execució global del 
PDR 2000-2006 ha estat el següent: 

1.25.15. 

Despesa pública Contribució 
total (euros) UE (euros) 

Dotació decisió 2006/289/CE 882.145.474 400.717.022 

Total executat 2000 - 2006 909.887.907 409.984.535 
% execució 103,14 % 102,31% 

Barcelona, 21 març de 2007 

Joaquim Llena i Cortina 
Conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures previstes per 
al 2007 per a potenciar i consolidar la 
pagesia 
Tram. 314-02922/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02922/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures previstes per al 2007 per a potenciar i con
solidar la pagesia 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pallarès i Povill, Xavier 

En resposta a la pregunta parlamentària amb núm. de 
tramitació 314-02922/08 formulada pel diputat I. Sr. 
Xavier Pallarès del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió i d’acord amb allò que preveu l’article 144 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
avinent les següents consideracions: 

Des de l’ingrés en la Unió Europea, és inevitable, pel 
seu pes i impactes legislatius i pressupostari, que en 
matèria de polítiques agràries, s’hagin d’ajustar i coor
dinar les principals actuacions al marc general comuni
tari. En aquest sentit, el Reglament (CE) n. 1698/2005 
del Consell sobre ajut al desenvolupament rural a tra
vés del FEADER, determina que, la política de desen
volupament rural haurà d’acompanyar i completar les 
polítiques d’ajuts als mercats i als ingressos aplicats en 
el marc de la política agrícola comú, i contribuir d’a
questa manera a la consecució dels objectius establerts 
en el tractat, integrant al mateix temps la resta de pri
oritats polítiques recollides en les conclusions dels 
Consells Europeus de Lisboa i Gotteborg relatives a la 
competitivitat i el desenvolupament sostenible. 

Estableix, a més, que l’objectiu de l’esmentat Regla
ment, que es el desenvolupament rural, no pot ser acon
seguit de forma suficient per els Estats Membres, tenint 
en compte l’amplitud de les disparitats entre les distin
tes zones rurals i les limitacions dels recursos financers 
dels Estats Membres en una Unió ampliada, i que en 
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conseqüència, pot assolir-se millor l’objectiu a nivell 
comunitari, a través de la garantia plurianual de la fi
nançament de la Comunitat i la concentració en les pri
oritats. 

Finalment, el mateix Reglament estableix les normes 
generals que regulen els ajuts comunitaris al desenvo
lupament rural, finançats pel nou fons esmentat, alho
ra que defineix els objectius de la política de desenvo
lupament rural a través dels 4 eixos següents: 

Eix 1: Augment de la competitivitat del sector agrícola 
i forestal: 

L’eix 1 estableix un seguit d’ajudes a favor de la com
petitivitat del sector agrícola i forestal que consistiran 
en: 

– Mesures destinades a fomentar el coneixement i mi-
llorar el potencial humà. 

– Mesures de reestructuració i desenvolupament del 
potencial físic i de foment de la innovació. 

– Mesures destinades a millorar la qualitat de la pro
ducció i dels productes agrícoles. 

Eix 2: Millora del medi ambient i de l’entorn rural: 

L’eix 2 consisteix en un seguit d’ajudes destinades a la 
millora mediambiental i de l’entorn rural que es concre
taran en: 

– Mesures destinades a la utilització sostenible de les 
terres agrícoles. 

– Mesures destinades a la utilització sostenible de les 
terres forestals. 

Eix 3: Qualitat de vida a les zones rurals i diversifica-
ció de l’economia: 

L’eix 3 preveu un seguit de mesures destinades a la 
millora de la qualitat de vida de la població que viu 
zones rurals i alhora a la diversificació econòmica 
d’aquestes àrees: 

– Diversificació de l’economia rural. 

– Mesures de millora de la qualitat de vida a les zones 
rurals. 

Eix 4: Leader: 

L’eix 4 es configura com un eix metodològic i estableix 
l’enfoc LEADER que constarà dels següents elements: 

– Aplicació de les estratègies de desenvolupament lo
cal i de cooperació interterritorial i transnacional. 

– Funcionament dels grups d’acció local, adquisició de 
capacitat i animació del territori. 

Dintre d’aquest marc general comunitari pel desenvo
lupament rural, el DAR està pendent de finalitzar el 
procés de programació i consultes per tal d’aprovar i 
presentar a la Comissió de la UE, pel seu cofinança
ment, un Programa de Desenvolupament Rural (PDR) 
2007-2013, en el qual, s’inclouran, per a potenciar i 
consolidar la pagesia al territori, les mesures i actuaci
ons que s’adjunten al final d’aquest escrit. 

Respecte al llistat detallat per comarca, que es demana, 
val a dir que, al tractar-se de línies d’ajut o subvenció 
a la demanda, es a dir, que voluntàriament sol·liciten, o 

no, els potencials beneficiaris, i tot i disposar de series 
històriques sobre exercicis passats on es posen de ma
nifest la variabilitat interanual de les dades, es conside
ra materialment impossible encertar a nivell comarcal, 
línia per línia, amb unes previsions fiables. 

Es per això que, no es realitzen previsions pressupos
tàries a nivell comarcal, si no únicament la previsió 
general corresponent a tot Catalunya, per quant la ges
tió a nivell pressupostari dels sobrants i dèficits que es 
generarien entre comarques per aquesta difícil previsió, 
implicaria una tal complexitat, que fa que, en la pràc
tica, i tal i com s’ha dit anteriorment, no es formulen 
previsions pressupostàries a nivell comarcal, en cap de 
les línies d’ajut que depenen de la demanda que puguin 
fer al llarg de l’any els potencials beneficiaris. 

Barcelona, 21 març de 2007 

Joaquim Llena i Cortina 
Conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures previstes per 
al 2007 per a afavorir la competitivitat 
de la indústria agroalimentària 
Tram. 314-02923/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02923/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures previstes per al 2007 per a afavorir la com
petitivitat de la indústria agroalimentària 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pallarès i Povill, Xavier; Raventós i Puja
dó, Joan 

En resposta a la pregunta parlamentària amb núm. de 
tramitació 314-02923/08 formulada pel diputat I. Sr. 
Xavier Pallarès Povill del Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió i d’acord amb allò que preveu l’arti
cle 144 del Reglament del Parlament de Catalunya, em 
plau fer-vos avinent les següents consideracions: 

L’acció de govern per a estimular i recolzar la compe
titivitat del sector industrial agroalimentari va més en
llà que una simple estimació per a un any determinat. 

Dintre de l’objectiu del Govern d’aconseguir un sector 
industrial agroalimentari català que, a més de contribuir 
a augmentar el valor afegit dels nostres productes d’ori
gen agrari, ajudi a crear o a consolidar llocs de treball 
en el món rural que afavoreixi l’assentament de la po
blació rural, es preveu les següents mesures: 

A) Desenvolupament d’una estructura moderna, inte
gral i adequada de les indústries agroalimentàries, per 
la cosa es recolzarà: 

1.25.15. 
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– Les inversions materials o immaterials dirigides a la 
fusió d’empreses o a establir vincles comercials o pro
jectes conjunts dirigides a millorar les condicions de 
l’oferta dels productes industrials alimentaris; en quan
titat i regularitat. 

– Les inversions materials i immaterials per a la crea-
ció de noves empreses. 

– La millora dels canals de comercialització, així com 
la internacionalització de les empreses; 

– El foment i suport a les inversions derivades del com
pliment de les exigències establertes en relacions con
tractuals, servint de nexe entre el sector productor i el 
consumidor, orientant la producció als gusts del consu
midor. 

B) Impuls de l’accés i desenvolupament de la Innova-
ció i l’aplicació de les Noves Tecnologies: 

– L’impuls a la innovació tecnològica en els processos 
de transformació; 

– Suport a les inversions derivades de l’aplicació de 
noves tecnologies; 

– Recolzar inversions en l’elaboració de nous produc
tes a causa de l’aplicació de nous processos i tecnolo
gies. 

C) Adaptació de les produccions a les demandes del 
mercat, amb actuacions del tipus de: 

– Orientar la producció d’acord amb les tendències del 
mercat, així com fomentar noves sortides dels produc
tes; 

– Suport a les inversions derivades de l’aplicació de 
sistemes de gestió de qualitat, mitjà ambiental, segure
tat alimentària i riscs laborals. 

– Foment del desenvolupament de productes de quali
tat diferenciada, a través del suport a les inversions per 
a la seva elaboració; 

– Suport a les inversions que derivin en l’aplicació de 
mecanismes de major traçabilitat i seguretat alimentà
ria. 

– Afavorir el desenvolupament de nous productes. 

S’aplicaran totes aquestes mesures amb un avenç cap a 
la millora ambiental de la indústria alimentària, fomen
tant actuacions com: 

– Fomentar la competitivitat de la indústria alimentària 
associada a un comportament ambiental mes respectuós; 

– Suport a les inversions destinades a la utilització de 
subproductes i reducció de residus i trasllat per motius 
mediambientals. 

– Foment de mesures d’estalvi energètic, ús més efici
ent de l’energia, utilització d’energies renovables i co
generació. 

– Foment de la utilització d’energies alternatives obtin
gudes a partir de cultius industrials, dels residus, ener
gia solar; etc. 

– Foment de mesures d’estalvi d’aigua, gestió de resi
dus, aprofitament de subproductes i utilització respon
sable dels recursos naturals. 

1.25.15. 

– Fomentar la implantació de sistemes de gestió medi
ambiental al llarg de la cadena alimentària. 

A més, amb accions i actuacions que posin èmfasi en la 
protecció de la seguretat alimentària i laboral, la higi
ene i el benestar dels animals. 

Des del punt de vista econòmic, el conjunt de les me
sures han d’estar integrades dintre del Pla de desenvo
lupament rural de Catalunya que està en fase de trami
tació per a la seva aprovació per la Comissió Europea, 
integrat dintre d’un Pla estratègic de l’Estat. 

Per a l’any 2007 es preveu una quantificació d’ajuda 
econòmica d’uns 20 milions d’euros, que no es poden 
distribuir a priori per comarques ja que la seva distribu
ció respon a la demanda del sector una vegada publica-
des les disposicions que regulen la concessió dels ajuts, 
disposicions que per a aprovar-se estan pendent de 
l’aprovació per part de la Comissió Europea del nostre 
Pla de desenvolupament rural. 

Barcelona, 20 març de 2007 

Joaquim Llena i Cortina 
Conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures i els recursos 
previstos per al 2007 per a impulsar la 
diversificació de l’activitat econòmica 
al camp 
Tram. 314-02924/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02924/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures i els recursos previstos per al 2007 per a 
impulsar la diversificació de l’activitat econòmica al 
camp 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pallarès i Povill, Xavier; Raventós i Pu
jadó, Joan 

En resposta a la pregunta parlamentària amb núm. de 
tramitació 314-02924/08 formulada pels diputats I. Sr. 
Xavier Pallarès i I. Sr. Agustí Lòpez del Grup Parla
mentari de Convergència i Unió i d’acord amb allò que 
preveu l’article 144 del Reglament del Parlament de 
Catalunya, em plau fer-vos avinent les següents consi
deracions: 

Des de l’ingrés en la Unió Europea, es inevitable, pel 
seu pes i impactes legislatius i pressupostari, que en 
matèria de polítiques agràries, s’hagin d’ajustar i coor
dinar les principals actuacions al marc general comuni
tari. En aquest sentit, el Reglament (CE) n. 1698/2005 
del Consell sobre ajut al desenvolupament rural a tra
vés del FEADER, determina que, la política de desen
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volupament rural haurà d’acompanyar i completar les 
polítiques d’ajuts als mercats i als ingressos aplicats en 
el marc de la política agrícola comú, i contribuir d’a
questa manera a la consecució dels objectius establerts 
en el tractat, integrant al mateix temps la resta de prio
ritats polítiques recollides en les conclusions dels Con
sells Europeus de Lisboa i Gotteborg relatives a la com
petitivitat i el desenvolupament sostenible. 

Estableix, a mes, que l’objectiu de l’esmentat Regla
ment, que es el desenvolupament rural, no pot ser acon
seguit de forma suficient per els Estats Membres, tenint 
en compte l’amplitud de les disparitats entre les distin
tes zones rurals i les limitacions dels recursos financers 
dels Estats Membres en una Unió ampliada, i que en 
conseqüència, pot assolir-se millor l’objectiu a nivell 
comunitari, a través de la garantia plurianual de la fi
nançament de la Comunitat i la concentració en les pri
oritats. 

Finalment, el mateix Reglament estableix les normes 
generals que regulen els ajuts comunitaris al desenvo
lupament rural, finançats pel nou fons esmentat, alho
ra que defineix els objectius de la política de desenvo
lupament rural a través dels 4 eixos següents: 

Eix 1: Augment de la competitivitat del sector agrícola 
i forestal: 

L’eix 1 estableix un seguit d’ajudes a favor de la com
petitivitat del sector agrícola i forestal que consistiran 
en: 

– Mesures destinades a fomentar el coneixement i mi-
llorar el potencial humà. 

– Mesures de reestructuració i desenvolupament del 
potencial físic i de foment de la innovació. 

– Mesures destinades a millorar la qualitat de la pro
ducció i dels productes agrícoles. 

Eix 2: Millora del medi ambient i de l’entorn rural: 

L’eix 2 consisteix en un seguit d’ajudes destinades a la 
millora mediambiental i de l’entorn rural que es concre
taran en: 

– Mesures destinades a la utilització sostenible de les 
terres agrícoles. 

– Mesures destinades a la utilització sostenible de les 
terres forestals. 

Eix 3: Qualitat de vida a les zones rurals i diversifica-
ció de l’economia: 

L’eix 3 preveu un seguit de mesures destinades a la 
millora de la qualitat de vida de la població que viu 
zones rurals i alhora a la diversificació econòmica 
d’aquestes àrees: 

– Diversificació de l’economia rural. 

– Mesures de millora de la qualitat de vida a les zones 
rurals. 

Eix 4: Leader: 

L’eix 4 es configura com un eix metodològic i estableix 
l’enfoc LEADER que constarà dels següents elements: 

– Aplicació de les estratègies de desenvolupament lo
cal i de cooperació interterritorial i transnacional. 

– Funcionament dels grups d’acció local, adquisició de 
capacitat i animació del territori. 

Dintre d’aquest marc general comunitari pel desenvo
lupament rural, el DAR està pendent de finalitzar el 
procés de programació i consultes per tal d’aprovar i 
presentar a la Comissió de la UE, pel seu cofinança
ment, un Programa de Desenvolupament Rural (PDR) 
2007-2013, en el qual, s’inclouran, per a potenciar i 
consolidar la pagesia al territori, impulsar la diversifi
cació de l’activitat econòmica al món rural les mesures 
i actuacions que s’adjunten al final d’aquest escrit. 

Respecte al llistat detallat per comarca, que es demana, 
val a dir que, al tractar-se de línies d’ajut o subvenció 
a la demanda, es a dir, que voluntàriament sol·liciten, o 
no, els potencials beneficiaris, i tot i disposar de series 
històriques sobre exercicis passats on es posen de ma
nifest la variabilitat interanual de les dades, es conside
ra materialment impossible encertar a nivell comarcal, 
línia per línia, amb unes previsions fiables. 

Es per això que, no es realitzen previsions pressupos
tàries a nivell comarcal, si no únicament la previsió 
general corresponent a tot Catalunya, per quant la ges
tió a nivell pressupostari dels sobrants i dèficits que es 
generarien entre comarques per aquesta difícil previsió, 
implicaria una tal complexitat, que fa que, en la pràc
tica, i tal i com s’ha dit anteriorment, no es formulen 
previsions pressupostàries a nivell comarcal, en cap de 
les línies d’ajut que depenen de la demanda que puguin 
fer al llarg de l’any els potencials beneficiaris. 

Barcelona, 21 març de 2007 

Joaquim Llena i Cortina 
Conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures i els recursos 
per a impulsar l’ús de les asseguran
ces agràries per a afrontar els riscos 
naturals 
Tram. 314-02929/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02929/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures i els recursos per a impulsar l’ús de les as
segurances agràries per a afrontar els riscos naturals 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pallarès i Povill, Xavier 

En resposta a la pregunta parlamentària amb núm. de 
tramitació 314-02929/08 formulada pel diputat I. Sr. 
Xavier Pallarès Povill del Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió i d’acord amb allò que preveu l’arti
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cle 144 del Reglament del Parlament de Catalunya, em 
plau fer-vos avinent les següents consideracions: 

Des de l’any 1989 el Departament d’Agricultura, Ali
mentació i Acció Rural ha impulsat una política activa 
de foment de les assegurances agràries, amb accions de 
promoció, divulgació i foment del seu ús, subvencio
nant les primes de les assegurances del Pla d’Assegu
rances Agràries Combinades, millorant l’adaptació de 
les assegurances existents i impulsant noves línies. 

Les xifres més destacables de l’any 2006 quant a asse
gurances contractades són les següents: 

– 33.925 pòlisses contractades 

– 243.795,35 hectàrees assegurades 

– 1.676.261.136 kg assegurats 

– 765 milions d’euros de capital assegurat 

– 65,52 milions d’euros de cost net de les assegurances 

– 28,29 milions d’euros de subvenció d’ENESA 

– 8,78 milions d’euros de subvenció del DAR 

– 37,07 milions d’euros de subvenció total 

– 56,5% de subvenció/cost net 

Des de l’any 1989 l’import de la subvenció a les asse
gurances agràries ha anat incrementant-se any rera any 
per l’augment en la contractació de pòlisses i per l’in
crement del cost de les mateixes. En qualsevol cas, 
però, la línia d’ajuts a les assegurances agràries ha ex
perimentat un augment considerable del pressupost, 
degut principalment a la introducció l’any 2002 de les 
línies de retirada de cadàvers dels animals morts en les 
explotacions ramaderes. Aquests ajuts al foment de les 
assegurances, representen pel DAR, a data d’avui, un 
pressupost de l’ordre dels 9 milions d’euros. 

En els últims 6 anys, el creixement de la despesa del 
DAR per al foment de l’ús de les assegurances s’ha 
multiplicat per 3 tenint en compte la despesa de l’any 
2000, d’acord amb el següent resum de l’evolució de 
les subvencions pagades pel DAR: 

Any Subvencions DAR 
(euros) 

2000 2.801.518 
2001 3.659.587 
2002 6.866.175 
2003 8.274.897 
2004 8.447.533 
2005 8.499.613 
2006 8.776.020 

La previsió pressupostària per l’any 2007 és de 
9.000.000 euros. 

Respecte al llistat detallat per comarca que es demana, 
val a dir que, al tractar-se de línies d’ajut o subvenció 
a la demanda, es a dir, que voluntàriament sol·liciten o 
no, els potencials beneficiaris, i que tot i disposar de 
series històriques sobre exercicis passats on es posen de 
manifest la variabilitat interanual de les dades, no es 

realitzen previsions pressupostàries a nivell comarcal, 
si no únicament la previsió general corresponent a tot 
Catalunya. 

Barcelona, 20 març de 2007 

Joaquim Llena i Cortina 
Conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’elaboració d’una nova 
llei de cooperatives 
Tram. 314-02949/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

 A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02949/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’elaboració d’una nova llei de cooperatives 

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 llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives va obli
gar a les cooperatives a adaptar els seus estatuts a la 
normativa. Com a conseqüència d’això s’ha posat de 
manifest que en el Registre Central de Cooperatives de 
Catalunya estaven donades d’alta moltes cooperatives 
que, a la pràctica, estaven inactives. A partir del proce
diment de desqualificació iniciat contra les cooperati
ves que no van adaptar els seus estatuts a la nova llei de 
cooperatives catalana, actualment tenim 4.000 coope
ratives adaptades de les aproximadament 11.000 coo
peratives que constaven inscrites. 

Per tant, caldrà fer una legislació adaptada a aquest nou 
escenari, on ens trobem menys cooperatives però a les 
quals es pot oferir el potencial de tenir la competència 
exclusiva en matèria de cooperatives. Així està previs
ta l’elaboració d’una nova llei de cooperatives catala
na que millori l’anterior en aspectes relatius al impuls 
de la competitivitat, potenciar les aliances entre elles i 
facilitar la creació d’ocupació en diversos sectors que 
permeti augmentar els llocs de treball arrelats en el ter
ritori. 

Barcelona, 26 de març de 2007 

Mar Serna i Calvo 
Consellera de Treball 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la creació de 9.000 places 
de formació professional del 2004 ençà 
Tram. 314-02950/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02950/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la creació de 9.000 places de formació professional del 
2004 ençà 

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: 

Trametem en annex informació relativa a la nova crea-
ció de places de Formació Professional, desglossada 
per Serveis Territorials, centres, famílies professionals 
i el nombre de places creades a cadascun d’ells. 

Barcelona, 23 de març de 2007 

Ernest Maragall i Mira 
Conseller d’Educació 

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

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la creació de noves places 
de cicles formatius de grau mitjà 
Tram. 314-02951/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02951/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la creació de noves places de cicles formatius de grau 
mitjà 

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: 

Trametem en annex informació relativa a la creació de 
noves places a Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM), 
desglossada per Serveis Territorials, centres i famílies 
professionals. 

Barcelona, 23 de març de 2007 

Ernest Maragall i Mira 
Conseller d’Educació 

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

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la creació de noves places 
de cicles formatius de grau superior 
Tram. 314-02952/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02952/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la creació de noves places de cicles formatius de grau 
superior 

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: 

Trametem en annex informació relativa a la creació de 
noves places a Cicles Formatius de Grau Superior 
(CFGS), desglossada per Serveis Territorials, centres i 
famílies professionals. 

Barcelona, 26 de març de 2007 

Ernest Maragall i Mira 
Conseller d’Educació 

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con
sultada a l’Arxiu del Parlament. 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’ocupació de les 9.000 
places de formació professional crea-
des del 2004 ençà 
Tram. 314-02953/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02953/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ocupació de les 9.000 places de formació professio
nal creades del 2004 ençà 

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: 

Trametem en annex informació relativa al nombre 
d’alumnes de places de Formació Professional, des
glossada per Serveis Territorials, centres i famílies pro
fessionals. 

Barcelona, 26 de març de 2007 

Ernest Maragall i Mira 
Conseller d’Educació 

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

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els nous grups de cicles 
formatius creats del 2004 ençà 
Tram. 314-02954/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02954/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els nous grups de cicles formatius creats del 2004 ençà 

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: 

1.25.15. 

Trametem en annex informació relativa al nombre de 
grups de Cicles Formatius creats des de l’any 2004, 
desglossada per Serveis Territorials, centres i famílies 
professionals. 

Barcelona, 26 de març de 2007 

Ernest Maragall i Mira 
Conseller d’Educació 

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

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el professorat per als 
nous grups de cicles formatius creats 
del 2004 ençà 
Tram. 314-02955/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02955/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el professorat per als nous grups de cicles formatius 
creats del 2004 ençà 

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: 

Trametem en annex informació relativa al nombre de 
professorat de nova incorporació per atendre els nous 
grups de cicles formatius que s’han creat des del curs 
2003-2004. 

Barcelona, 23 de març de 2007 

Ernest Maragall i Mira 
Conseller d’Educació 

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con
sultada a l’Arxiu del Parlament. 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les gestions fetes davant 
el Ministeri de Sanitat per a reclamar 
l’equiparació professional de tècnics i 
auxiliars d’infermeria de l’Hospital Ar
nau de Vilanova, de Lleida (Segrià) 
Tram. 314-03083/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-03083/08 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la reclamació de l’equipa
ració professional de tècnics i auxili
ars d’infermeria de l’Hospital Arnau de 
Vilanova, de Lleida (Segrià) 
Tram. 314-03084/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-03083/08. 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les gestions fetes davant el Ministeri de Sanitat per a 
reclamar l’equiparació professional de tècnics i auxili
ars d’infermeria de l’Hospital Arnau de Vilanova, de 
Lleida (Segrià) 

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 que les preguntes amb NT 314-03083/08, 314
03084/08 i 314-03085/08 es responen conjuntament. 

En relació a la reclamació de l’equiparació professio
nal de tècnics i auxiliars d’infermeria formulada per 
professionals de l’Hospital Arnau de Vilanova, de Llei
da, el Govern no ha fet cap gestió al respecte davant el 
Ministeri de Sanitat. En principi la competència per 
l’establiment del nivell acadèmic de formació habilitant 
per l’exercici professional és del Ministeri d’Educació. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les gestions previstes 
davant el Ministeri de Sanitat per a 
reclamar l’equiparació professional 
de tècnics i auxiliars d’infermeria de 
l’Hospital Arnau de Vilanova, de Llei
da (Segrià) 
Tram. 314-03085/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-03083/08. 

El Govern estudiarà el contingut de la reclamació efec
tuada per una part d’aquests col·lectius professionals 
malgrat no tenir competència sobre la matèria. A prio
ri, llevat que d’aquest estudi es desprengui altra conclu
sió, no sembla suficientment fonamentada la seva pe
tició. Actualment no hi ha prevista cap actuació per 
procedir a la seva equiparació acadèmica per manca de 
competència. 

Barcelona, 22 de març de 2007 

Marina Geli i Fàbrega 
Consellera de Salut 

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 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-03142/08 

Títol: 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 (Va
llès Oriental) 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Turull i Negre, Jordi 
1.25.15. 
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D’acord amb allò que estableix l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 

El Departament d’Educació ha planificat la construcció 
d’una nova escola de quatre unitats al municipi de Sant 
Quirze Safaja (Vallès Oriental), el calendari de cons
trucció i posada en funcionament del qual no es pot 
concretar fins a disposar de tots els elements necessa
ris per a la seva temporalització. 

Barcelona, 23 de març de 2007 

Ernest Maragall i Mira
 
Conseller d’Educació
 

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 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els serveis previstos per a 
la nova escola de Sant Quirze de Sa
faja (Vallès Oriental) 
Tram. 314-03143/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-03143/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els serveis previstos per a la nova escola de Sant Quirze 
de Safaja (Vallès Oriental) 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Turull i Negre, Jordi 

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’escola de quatre unitats planificada pel Departament 
d’Educació al municipi de Sant Quirze Safaja (Vallès 
Oriental), disposarà dels següents serveis: 

– 1 aula infantil 

– 3 aules de primària 

– 1 aula d’informàtica 

– 1 aula de plàstica 

– 1 biblioteca 

– 1 lavabo d’alumnat 

– 1 vestidor 

– 1 espai de secretaria 

– 1 sala de professors 

– 1 cuina 

– 1 sala polivalent 

Barcelona, 23 de març de 2007 

Ernest Maragall i Mira 
Conseller d’Educació 

1.25.15. 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-03165/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la construcció d’un institut d’educació secundària a 
Olèrdola (Alt Penedès) 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Raventós i Pujadó, Joan 

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 Departament d’Educació ha planificat la nova cons
trucció d’un IES de tres línies d’ESO i dues línies de 
Batxillerat al municipi d’Olèrdola, el calendari de cons
trucció i posada en funcionament del qual no es pot 
concretar fins a disposar de tots els elements necessa
ris per a la seva temporalització. 

Barcelona, 23 de març de 2007 

Ernest Maragall i Mira 
Conseller d’Educació 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’ampliació del CEIP Ros
send Montané, d’Olèrdola (Alt Pene
dès) 
Tram. 314-03166/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-03166/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ampliació del CEIP Rossend Montané, d’Olèrdola 
(Alt Penedès) 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Raventós i Pujadó, Joan 

D’acord amb allò que estableix l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon informar del següent: 
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El Departament d’Educació ha adjudicat a finals de 
febrer el contracte de consultoria consistent en la redac
ció del projecte d’obres de substitució d’una línia de 
Primària de l’escola Rossend Muntaner, de Sant Pere 
Molanta (Olèrdola), que té una previsió d’execució per 
a la redacció de 7 mesos i del qual, un cop recepcionat 
i aprovat, GISA procedirà a la licitació de les obres. 

Barcelona, 23 de març de 2007 

Ernest Maragall i Mira 
Conseller d’Educació 

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 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-03167/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la construcció d’un institut d’educació secundària a 
Sant Martí Sarroca (Alt Penedès) 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Raventós i Pujadó, Joan 

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 Departament d’Educació ha planificat la construcció 
d’una Secció d’Ensenyament Secundari (SES) de dues 
línies d’ESO al municipi de Sant Martí Sarroca, el ca
lendari de construcció i posada en funcionament de la 
qual no es pot concretar fins a disposar de tots els ele
ments necessaris per a la seva temporalització. 

Barcelona, 23 de març de 2007 

Ernest Maragall i Mira 
Conseller d’Educació 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la construcció d’un centre 
d’educació infantil i primària a Sant 
Martí Sarroca (Alt Penedès) 
Tram. 314-03168/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-03168/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la construcció d’un centre d’educació infantil i primà
ria a Sant Martí Sarroca (Alt Penedès) 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Raventós i Pujadó, Joan 

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 Departament d’Educació ha planificat la substitució 
de dues línies del CEIP Jaume Balmes, de Sant Martí 
Sarroca (Alt Penedès), el calendari de construcció i 
posada en funcionament de les qual no es pot concre
tar fins a disposar de tots els elements necessaris per a 
la seva temporalització. 

Barcelona, 23 de març de 2007 

Ernest Maragall i Mira 
Conseller d’Educació 

1.27.	 PREGUNTES AL DIRECTOR GENERAL I AL 
CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE LA COR
PORACIÓ CATALANA DE RÀDIO I TELEVI
SIÓ 

1.27.15. PREGUNTES PER ESCRIT 

Pregunta al director general de la Cor
poració Catalana de Ràdio i Televisió a 
respondre per escrit sobre una inter
venció del responsable de l’Associa
ció Catalana de Víctimes del Terroris
me sobre l’inici del judici de l’atemptat 
de l’11 de març 
Tram. 315-00013/08 

Resposta: director general 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Per donar compliment a allò que disposa l’article 173 
i per remissió, el 144 del Reglament del Parlament so

1.27.15. 
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bre preguntes amb resposta per escrit i, en concret, en 
resposta a la pregunta escrita núm. 315-00013/08 pre
sentada pel diputat Daniel Sirera i Bellés, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, sobre: 

– Quines són les raons per les quals TV3 no ha donat 
la possibilitat al president de l’AVT de respondre a les 
crítiques formulades pel responsable de l’Associació 
Catalana de Víctimes d’Organitzacions Terroristes? 

– Considera el director general que aquest fet s’ajusta 
a la missió del servei públic de comunicació audiovisu
al de retransmetre una informació veraç, objectiva, 
equilibrada, respectuosa amb el pluralisme polític, so
cial i cultural que estableix la llei de comunicació au
diovisual de Catalunya? 

[...] en referència a la informació apareguda al Teleno
tícies Nit del 15 de febrer, sobre l’inici del judici de 
l’11-M, on es va incloure una inserció en la que el res
ponsable de l’Associació Catalana de Víctimes del Ter
rorisme (ACVOT) criticava al president de l’Associa
ció de Víctimes del Terrorisme (AVT). 

RESPOSTA: 

La intervenció del Sr. Roberto Manrique, responsable 
de l’ACVOT, es va produir en el context d’un vídeo so
bre l’ambient entre les víctimes de l’atemptat terroris
ta de l’11-M, el primer dia del judici. Es va entrevistar 
al Sr. Manrique perquè és el representant de l’associa
ció catalana de víctimes i perquè dóna suport psicolò
gic a moltes de les víctimes de l’11-M. 

Entre altres intervencions de caràcter més personal 
d’algunes víctimes que intervenien en el vídeo del TN 
Vespre, l’ACVOT destacava sobre tot l’absència del 
president de l’Associació de Víctimes del Terrorisme, 
la principal organització de víctimes, precisament el dia 
en què començava el judici per l’atemptat terrorista més 
gran que hi ha hagut mai a Europa. Aquesta absència 
era un fet informativament rellevant i significatiu i en
cara ho era més, que fos criticada precisament per una 
altra associació de víctimes. Per aquesta raó els perio
distes presents al judici van decidir incloure-la en el 
vídeo. 

El vídeo era una crònica d’urgència i d’ambient del 
primer dia del judici realitzada «in situ» als exteriors de 
la Casa de Campo de Madrid, on té lloc el judici. Totes 
les persones entrevistades eren víctimes o representants 
de les víctimes i eren entrevistades perquè hi havien 
estat presents. Precisament és per aquest motiu que di
fícilment es podia haver entrevistat al president de 
l’AVT, atès que no hi va anar. 

La informació s’ajustava perfectament a la missió de la 
CCRTV de transmetre una informació veraç, equilibra
da i respectuosa amb el pluralisme polític, social i cultu
ral. Hem de considerar que el respecte per l’equilibri i el 
pluralisme no sempre vol dir que hagin obligatòriament 
d’intervenir totes les sensibilitats en una mateixa infor
mació (en aquest cas, en un mateix vídeo), ja que això 
conformaria peces informativament feixugues i intermi
nables, sinó que les intervencions han de ser analitzades 
en un context general més ampli, en què totes les expres
sions polítiques, socials i culturals estiguin representades, 
per exemple, en els informatius de TV3. 

1.27.15. 

En aquest sentit, cal destacar la presència absolutament 
majoritària als nostres Telenotícies de Francisco José 
Alcaraz com a president de l’AVT, en relació a qualse
vol altre representant d’associacions de víctimes, entre 
ells, el mateix Roberto Manrique, representant de l’As
sociació Catalana de Víctimes d’Organitzacions Terro
ristes. 

Barcelona, 27 de març de 2007 

Joan Majó i Cruzate 

Pregunta al director general de la Cor
poració Catalana de Ràdio i Televisió a 
respondre per escrit sobre una con
currència d’ofertes de les societats fi
lials publicada en el DOGC del 21 de 
febrer de 2007 
Tram. 315-00014/08 

Resposta: director general 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Per donar compliment a allò que disposa l’article 173 
i per remissió, el 144 del Reglament del Parlament so
bre preguntes amb resposta per escrit i, en concret, en 
resposta a la pregunta escrita núm. 315-00014/08 pre
sentada pel diputat Daniel Sirera i Bellés, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, sobre: 

1. Quins són els motius pels quals la Corporació Cata
lana de Ràdio i Televisió no fa pública en el DOGC 
l’objecte i condicions de les licitacions de contractes 
que porta a terme? 

2. Per quin motiu la Corporació Catalana de Ràdio i 
Televisió no fa públic al DOGC les adjudicacions del 
contractes que licita? 

RESPOSTA: 

La Corporació Catalana de Radio i Televisió està sot
mesa al règim de contractació pública regulat al Reial 
Decret Legislatiu 2/2000 de 16 de juny, que aprova el 
text refós de la Llei de Contractes de les Administraci
ons Públiques (LCAP) i per tant la seva contractació 
s’ajusta a les disposicions d’aquesta llei. 

El text que introdueix aquestes iniciatives parlamentà
ries fa referència a l’anunci que la CCRTV publica 
mensualment al DOGC i que afecta única i exclusiva
ment a les seves societats filials en forma jurídico pri
vada, però no a l’ens públic Corporació Catalana de 
Radio i Televisió. 

Les societats de dret privat filials de la CCRTV subjec
ten la seva contractació als principis de publicitat i con
currència, d’acord amb la disposició addicional sisena 
de la LCAP, i a aquests efectes les seves licitacions es 
publiquen a la web de la CCRTV. En aplicació d’aques
ta disposició, les societats filials de dret privat de la 
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CCRTV no estan obligades a publicar les adjudica
cions. 

Barcelona, 27 de març de 2007 

Joan Majó i Cruzate 

Pregunta al director general de la Cor
poració Catalana de Ràdio i Televisió a 
respondre per escrit sobre els produc
tes externs contractats per Televisió 
de Catalunya durant el 2005 
Tram. 315-00015/08 

Resposta: director general 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Per donar compliment a allò que disposa l’article 173 
i per remissió, el 144 del Reglament del Parlament so
bre preguntes amb resposta per escrit i, en concret, en 
resposta a la pregunta escrita núm. 315-00015/08 pre
sentada pel diputat Santi Rodríguez i Serra, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, sobre: 

– Quins productes externs han estat contractats per TVC 
l’any 2005? 

– Per a quins programes es van fer aquestes contracta
cions de productes externs l’any 2005? 

– Quin va ser el pressupost atribuït a cada un d’aquests 
productes externs l’any 2005? 

RESPOSTA: 

Les dades que es faciliten a continuació inclouen tot el 
conjunt de les emissions de producció aliena de l’any 
2005: pel·lícules, sèries i documentals. 

El cost d’emissió de cadascun d’aquests productes és el 
que figura com a «Depreciació», i s’obté de la manera 
següent: 

– Els drets d’emissió de pel·lícules i sèries es valoren a 
preu de cost extern, i això inclou drets, traduccions, 
doblatges, materials, música i efectes i subtitulació ex
terna. Es donen d’alta en el fons de producció quan es 
reben els materials i s’inicia el període de llicència. 

– Els drets d’emissió de pel·lícules i sèries es depreci
en a partir de la primera emissió, d’acord amb els cri
teris següents: 

Emissions 
contractades 1a 2a 3a 4a 

1 100% 
2 60% 40% 
3 60% 30% 10% 
4 o més 60% 20% 10% 10% 

Atès la gran extensió de la documentació sol·licitada, 
adjuntem dos annexos. El primer conté les dades cor
responents a pel·lícules. El segon fa referència a les al-
tres produccions emeses durant l’any 2005 (sèries i 
documentals). 

Joan Majó i Cruzate 

Barcelona, 27 de març de 2007 

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

Pregunta al director general de la Cor
poració Catalana de Ràdio i Televisió a 
respondre per escrit sobre els produc
tes externs contractats per Televisió 
de Catalunya durant el 2006 
Tram. 315-00016/08 

Resposta: director general 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Per donar compliment a allò que disposa l’article 173 
i per remissió, el 144 del Reglament del Parlament so
bre preguntes amb resposta per escrit i, en concret, en 
resposta a la pregunta escrita núm. 315-00016/08 pre
sentada pel diputat Santi Rodríguez i Serra, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, sobre: 

– Quins productes externs han estat contractats per 
TVC l’any 2006? 

– Per a quins programes es van fer aquestes contracta
cions de productes externs l’any 2006? 

– Quin va ser el pressupost atribuït a cada un d’aquests 
productes externs l’any 2006? 

RESPOSTA: 

Les dades que es faciliten a continuació inclouen tot el 
conjunt de les emissions de producció aliena de l’any 
2006: pel·lícules, sèries i documentals. 

El cost d’emissió de cadascun d’aquests productes és el 
que figura com a «Depreciació», i s’obté de la manera 
següent: 

– Els drets d’emissió de pel·lícules i sèries es valoren a 
preu de cost extern, i això inclou drets, traduccions, 
doblatges, materials, música i efectes i subtitulació ex
terna. Es donen d’alta en el fons de producció quan es 
reben els materials i s’inicia el període de llicència. 

– Els drets d’emissió de pel·lícules i sèries es depreci
en a partir de la primera emissió, d’acord amb els cri
teris següents: 

1.27.15. 
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4. En què es basen els serveis informatius de TV3 per 
Emissions establir aquesta relació entre el Partit Popular i l’AVT? 
contractades 1a 2a 3a 4a 

RESPOSTA: 

1 100% 
2 60% 40% 
3 60% 30% 10% 
4 o més 60% 20% 10% 10% 

Atès la gran extensió de la documentació sol·licitada, 
adjuntem dos annexos. El primer conté les dades cor
responents a pel·lícules. El segon fa referència a les al-
tres produccions emeses durant l’any 2006 (sèries i 
documentals). 

Joan Majó i Cruzate 

Barcelona, 27 de març de 2007 

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

Pregunta al director general de la Cor
poració Catalana de Ràdio i Televisió a 
respondre per escrit sobre la referèn
cia que es va fer al Partit Popular en la 
informació sobre la reunió de l’Associ
ació Catalana de Víctimes del Terroris
me amb el president de la Generalitat 
donada en el Telenotícies Vespre del 
22 de febrer de 2007 
Tram. 315-00017/08 

Resposta: director general 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Per donar compliment a allò que disposa l’article 173 
i per remissió, el 144 del Reglament del Parlament so
bre preguntes amb resposta per escrit i, en concret, en 
resposta a la pregunta escrita núm. 315-00017/08 pre
sentada pel diputat Daniel Sirera i Bellés, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, en relació 
al Telenotícies Vespre del 22 de febrer, en què es va 
informar que l’Associació Catalana de Víctimes del 
Terrorisme (ACVOT) s’havia reunit amb el President 
de la Generalitat. Segons va informar TV3 textualment 
«aquesta associació s’ha desmarcat de l’Associació de 
Víctimes del Terrorisme (AVT), pròxima al PP». Inte
ressa saber: 

1. Quina és la raó per la qual s’ha fet referència al PP 
en aquesta informació sobre la reunió del President de 
la Generalitat amb l’ACVOT? 

2. El fet que l’informatiu de TV3 hagi assenyalat que 
l’AVT és pròxima al PP, és opinió o informació? 

3. Què és el que Televisió de Catalunya considera com 
a proper? 

1.27.15. 

El Telenotícies Vespre va donar la notícia sobre aquesta 
entrevista en un format curt, després d’explicar les dis
crepàncies existents en política antiterrorista entre el PP 
i el PSOE i en un moment polític d’alt interès informa
tiu, ja que la principal associació de víctimes contra el 
terrorisme, l’AVT, havia convocat una nova concentra-
ció per protestar «contra la rebaixa de la condemna al 
terrorista De Juana Chaos» i «en homenatge a totes les 
víctimes del terrorisme». 

Que en aquest context de confrontació entre l’Associ
ació de Víctimes del Terrorisme, amb el suport explícit 
del PP, i el Govern espanyol, es produís una reunió 
entre una associació de víctimes, l’Associació Catala
na de Víctimes d’Organitzacions Terroristes –crítica 
amb la línia antiterrorista de l’AVT– i el president de la 
Generalitat va semblar un fet informativament rellevant 
i novedós, i per aquesta raó es va decidir esmentar-la 
com un element més del panorama de la lluita antiter
rorista. Per aquesta raó, es va donar en un format breu, 
sense intervencions en pantalla dels participants a la 
reunió. 

Explicar que la ACVOT s’havia desmarcat de l’AVT 
era absolutament imprescindible per entendre el con
text de l’entrevista, de la mateixa manera que ho era 
informar de la proximitat entre l’AVT i el PP, per cla
rificar als nostres espectadors les diferències entre les 
dues associacions de víctimes i l’excepcionalitat d’una 
entrevista d’una associació de víctimes amb un Govern, 
el de la Generalitat, que dóna suport a la política anti
terrorista del Govern espanyol, molt criticada per la 
pròpia AVT. 

Afirmar la proximitat de plantejaments en la lluitat 
antiterrorista entre l’AVT i el PP no es pot considerar de 
cap manera una opinió, sinó una informació basada en 
la realitat i en la força dels fets, i és una afirmació co
muna a la majoria dels mitjans de comunicació del país. 
En aquesta legislatura, el PP ha donat un suport total, 
amb la presència organitzada dels seus líders i dels seus 
militants, a totes les concentracions convocades per 
l’Associació de Víctimes del Terrorisme contra la po
lítica antiterrorista del Govern. Ha estat, a més, l’únic 
partit que ha donat aquest suport incondicional. 

Barcelona, 27 de març de 2007 

Joan Majó i Cruzate 
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT 

2.25. PREGUNTES AL GOVERN 

2.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la promesa del conseller 
de Política Territorial i Obres Públi
ques de dormir a casa d’algun dels 
veïns del barri del Carmel, de Barcelo
na, afectats per l’enfonsament del tú
nel de la línia 5 del metro 
Tram. 314-03124/08 

Retirada 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

Retirada: Daniel Sirera i Bellés, del Grup Parlamenta
ri del Partit Popular de Catalunya. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 

3.25. PREGUNTES AL GOVERN 

PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ3.25.10. 

Pregunta al Govern a respondre oral
ment en comissió sobre el personal 
que presta serveis en els centres peni
tenciaris i els serveis de rehabilitació 
Tram. 311-00185/08 

Anunci: Núria de Gispert i Català, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 
Tramesa a la Comissió de Justícia, Dret i Segu
retat Ciutadana 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núria de Gispert i Català, diputada del Grup parlamen
tari de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’es
tableix a l’article 143.3 del Reglament de la Cambra 
formula la següent pregunta oral al Govern, per tal que 
sigui contestada en comissió, 

– Quin és el nombre total, i la vinculació, del personal 
que presta serveis en els centres penitenciaris de Cata
lunya i serveis de rehabilitació depenents? 

Palau del Parlament, 8 de març de 2007 

Núria de Gispert i Català 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre oral
ment en comissió sobre l’increment de 
personal dels serveis penitenciaris del 
2004 al 2006 
Tram. 311-00186/08 

Anunci: Núria de Gispert i Català, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 
Tramesa a la Comissió de Justícia, Dret i Segu
retat Ciutadana 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núria de Gispert i Català, diputada del Grup parlamen
tari de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’es
tableix a l’article 143.3 del Reglament de la Cambra 
formula la següent pregunta oral al Govern, per tal que 
sigui contestada en comissió, 

2.25.15. 
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– Quin és l’increment de personal dels serveis peniten
ciaris que ha tingut lloc des de l’1 de gener de 2004 fins 
el 31 de desembre de 2006? És degut als acords signats 
amb els sindicats l’any 2003? 

Palau del Parlament, 8 de març de 2007 

Núria de Gispert i Català 

Diputada del G. P. de CiU 

Quin és el nombre i vinculació del personal que es de
dica a mesures penals alternatius, i quin ha estat el seu 
increment des de l’1 de gener de 2004? 

Palau del Parlament, 8 de març de 2007 

Núria de Gispert i Català 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre oral
ment en comissió sobre la llista d’es
pera de mesures penals alternatives 
en matèria d’adults 
Tram. 311-00187/08 

Anunci: Núria de Gispert i Català, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 
Tramesa a la Comissió de Justícia, Dret i Segu
retat Ciutadana 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núria de Gispert i Català, diputada del Grup parlamen
tari de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’es
tableix a l’article 143.3 del Reglament de la Cambra 
formula la següent pregunta oral al Govern, per tal que 
sigui contestada en comissió, 

– Quina és la llista d’espera de mesures penals alterna
tives en matèria d’adults? 

Palau del Parlament, 8 de març de 2007 

Núria de Gispert i Català 

Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre oral
ment en comissió sobre la tipologia de 
delictes que es tracten amb mesures 
penals alternatives 
Tram. 311-00189/08 

Anunci: Núria de Gispert i Català, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 
Tramesa a la Comissió de Justícia, Dret i Segu
retat Ciutadana 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núria de Gispert i Català, diputada del Grup parlamen
tari de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’es
tableix a l’article 143.3 del Reglament de la Cambra 
formula la següent pregunta oral al Govern, per tal que 
sigui contestada en comissió, 

– Quina és la tipologia dels delictes que es tracten mit
jançant les Mesures Penals Alternatives (MPA), en per
centatge de delicte? 

Palau del Parlament, 8 de març de 2007 

Núria de Gispert i Català 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre oral
ment en comissió sobre el personal 
que es dedica a mesures penals alter
natives 
Tram. 311-00188/08 

Anunci: Núria de Gispert i Català, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 
Tramesa a la Comissió de Justícia, Dret i Segu
retat Ciutadana 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núria de Gispert i Català, diputada del Grup parlamen
tari de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’es
tableix a l’article 143.3 del Reglament de la Cambra 
formula la següent pregunta oral al Govern, per tal que 
sigui contestada en comissió, 

3.25.10. 

Pregunta al Govern a respondre oral
ment en comissió sobre la manera 
d’incentivar o potenciar l’ús del català 
a les oficines judicials 
Tram. 311-00190/08 

Anunci: Núria de Gispert i Català, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 
Tramesa a la Comissió de Justícia, Dret i Segu
retat Ciutadana 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núria de Gispert i Català, diputada del Grup parlamen
tari de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’es
tableix a l’article 143.3 del Reglament de la Cambra 
formula la següent pregunta oral al Govern, per tal que 
sigui contestada en comissió, 
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– De quina manera s’incentiva o es potencia l’ús del ca- – Quin és el capteniment del Govern sobre la creació de 
talà en les oficines judicials? més jutjats especialitzats de violència domèstica? 

Palau del Parlament, 8 de març de 2007 Palau del Parlament, 8 de març de 2007 

Núria de Gispert i Català Núria de Gispert i Català 
Diputada del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre oral
ment en comissió sobre la proposta 
del conseller d’Interior que els Mossos 
d’Esquadra deixin de vigilar els cen
tres penitenciaris 
Tram. 311-00191/08 

Anunci: Núria de Gispert i Català, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 
Tramesa a la Comissió de Justícia, Dret i Segu
retat Ciutadana 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núria de Gispert i Català, diputada del Grup parlamen
tari de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’es
tableix a l’article 143.3 del Reglament de la Cambra 
formula la següent pregunta oral al Govern, per tal que 
sigui contestada en comissió, 

– Quina és l’opinió de la consellera de Justícia de la 
proposta del conseller d’Interior en el sentit que els 
Mossos d’Esquadra deixin de dur a terme la vigilància 
dels centres penitenciaris? 

Palau del Parlament, 8 de març de 2007 

Núria de Gispert i Català 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre oral
ment en comissió sobre la creació de 
jutjats especialitzats en violència do
mèstica 
Tram. 311-00192/08 

Anunci: Núria de Gispert i Català, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 
Tramesa a la Comissió de Justícia, Dret i Segu
retat Ciutadana 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núria de Gispert i Català, diputada del Grup parlamen
tari de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’es
tableix a l’article 143.3 del Reglament de la Cambra 
formula la següent pregunta oral al Govern, per tal que 
sigui contestada en comissió, 

Pregunta al Govern a respondre oral
ment en comissió sobre la construcció 
de l’edifici judicial del partit judicial de 
Granollers (Vallès Oriental) 
Tram. 311-00193/08 

Anunci: Núria de Gispert i Català, junta
ment amb un altre diputat del Grup Parla
mentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 
Tramesa a la Comissió de Justícia, Dret i Segu
retat Ciutadana 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núria de Gispert i Català, i Jordi Turull i Negre, dipu
tats del Grup parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que s’estableix a l’article 143.3 del 
Reglament de la Cambra formulen la següent pregun
ta oral al Govern, per tal que sigui contestada en comis
sió, 

– Quin és el capteniment del Govern sobre la construc
ció de l’edifici judicial del partit judicial de Granollers 
(Vallès Oriental)? 

Palau del Parlament, 8 de març de 2007 

Núria de Gispert i Català Jordi Turull i Negre 
Diputada del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU 

3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la Direcció General d’A
tenció a la Comunitat Educativa 
Tram. 314-03669/08 

Formulació: Carina Mejías Sánchez, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

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: 

3.25.15. 
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Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Parla
mentari: 

1. Quin cost ha suposat pel Govern de la Generalitat la 
creació de la Direcció General d’Atenció a la Comuni
tat Educativa? 

2. Quantes han estat les persones assignades a l’esmen
tada Direcció General? 

3. Quines seran les funcions de la Direcció General 
d’Atenció a la Comunitat Educativa? 

Palau del Parlament, 23 de març de 2007 

Carina Mejías Sánchez 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’aplicació de la sisena 
hora a les escoles públiques 
Tram. 314-03670/08 

Formulació: Carina Mejías Sánchez, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

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: 

En relació a la inversió de 113.8 milions d’Euros pel 
Pacte Nacional de l’Educació que s’ha fet recentment, 
24.5 milions d’Euros s’han invertit en el Capítol de 
«Servei Públic Educatiu». Segons el balanç del Depar
tament d’Educació, el 80% dels alumnes catalans esco
laritzats a l’escola pública tenen actualment una hora 
més. 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Parla
mentari: 

1. Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
sobre l’aplicació de la sisena hora a les escoles públi
ques catalanes? 

2. Quan té previst que s’estengui a la totalitat de l’alum
nat a Catalunya? 

3. Quin serà el cost total de l’aplicació de la sisena hora 
a les escoles? 

Palau del Parlament, 23 de març de 2007 

Carina Mejías Sánchez 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els centres d’educació se
cundària que han elaborat plans de mi-
llora i sobre aquests plans de millora 
Tram. 314-03671/08 

Formulació: Carina Mejías Sánchez, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

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: 

En relació a la inversió de 113.8 milions d’Euros pel 
Pacte Nacional de l’Educació que s’ha fet recentment, 
es preveuen 34.1 milions d’Euros en el Capítol de «Mi-
llora de l’Escola Pública». Segons el Departament d’E
ducació, durant el primer any del Pacte, el 60 % del 
centres de secundària desenvolupen plans de millora. 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Parla
mentari: 

1. Quins són aquest centres que ja han elaborat el seu 
Pla de millora com es preveia al Pacte Nacional de 
l’Educació? 

2. Quin ha estat d’elaboració d’aquests Plans de Millo
ra per a cada un dels centres? Desglossar per centre de 
secundària. 

3. En què consisteixen els esmentats Plans? 

Palau del Parlament, 23 de març de 2007 

Carina Mejías Sánchez 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el Pla de millora de les 
condicions de treball del professorat 
Tram. 314-03672/08 

Formulació: Carina Mejías Sánchez, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

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: 

3.25.15. 
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En relació a la inversió de 113.8 milions d’Euros pel 
Pacte Nacional de l’Educació que s’ha fet recentment, 
es preveuen 34.1 milions d’Euros en el Capítol de 
«Millora de l’Escola Pública». Segons el Departament 
d’Educació, durant el primer any del Pacte, s’ha apro
vat el Pla de Millora de les Condicions de Treball del 
Professorat pactades prèviament amb els sindicats. 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Parla
mentari: 

– En què consisteix el Pla de Millora de les Condicions 
de Treball del Professorat reconegut al Pacte Nacional 
de l’Educació? 

Palau del Parlament, 23 de març de 2007 

Carina Mejías Sánchez 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els contractes programa 
formalitzats d’acord amb el capítol cor
responent al servei públic educatiu del 
Pacte nacional per a l’educació 
Tram. 314-03673/08 

Formulació: Carina Mejías Sánchez, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

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: 

En relació a la inversió de 113.8 milions d’Euros pel 
Pacte Nacional de l’Educació que s’ha fet recentment, 
24.5 milions d’Euros s’han invertit en el Capítol de 
«Servei Públic Educatiu». Els ajuts s’han dirigit, d’en
tre d’altres, als contractes programa. 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Parla
mentari: 

1. Quants han estat els contractes programa elaborats 
dins del Capítol de «Servei públic educatiu» del Pacte 
Nacional de l’Educació? 

2. Quin ha estat el seu cost? Desglossat per Contracte 
Programa. 

3. Quins han estat els criteris d’assignació de cada un 
d’aquests contractes programa? 

Palau del Parlament, 23 de març de 2007 

Carina Mejías Sánchez 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els ajuts per a l’escolarit
zació d’alumnes amb necessitats edu
catives especials atorgats d’acord 
amb el capítol corresponent al servei 
públic educatiu del Pacte nacional per 
a l’educació 
Tram. 314-03674/08 

Formulació: Carina Mejías Sánchez, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

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: 

En relació a la inversió de 113.8 milions d’Euros pel 
Pacte Nacional de l’Educació que s’ha fet recentment, 
24.5 milions d’Euros s’han invertit en el Capítol de 
«Servei Públic Educatiu». Els ajuts s’han estat, entre 
d’altres, a l’escolarització d’alumnes amb necessitats 
educatives especials. 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Parla
mentari: 

1. Quants han estat els ajuts atorgats per l’escolaritza
ció d’alumnes amb necessitats educatives especials dins 
del Capítol de «Servei Públic Educatiu» del Pacte Na
cional de l’Educació? 

2. Quin és el nombre d’alumnes que han esta benefici
ats per aquests ajuts? 

3. Quin ha estat el seu cost? 

4. Quins han estat els criteris d’assignació de cada un 
d’aquests contractes programa? 

Palau del Parlament, 23 de març de 2007 

Carina Mejías Sánchez 

3.25.15. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 



 

 

 

 

78 

11 d’abril de 2007 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 56 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els programes de transi
ció escola-treball del Pacte nacional 
per a l’educació 
Tram. 314-03675/08 

Formulació: Carina Mejías Sánchez, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

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: 

En relació a la inversió de 113.8 milions d’Euros pel 
Pacte Nacional de l’Educació que s’ha fet recentment, 
s’han invertit 8.7 milions d’Euros en el Capítol dels 
«Ajuntaments». Dins d’aquest Capítol destaquen els 38 
programes de transició escola - treball. 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Parla
mentari: 

1. En què consisteixen els programes de transició esco
la - treball previstos al Pacta Nacional de l’Educació? 

2. Quins centres ja compten amb aquest tipus de pro
grames pels seus alumnes? 

3. On han estat assignats els programes de transició 
escola - treball? 

Palau del Parlament, 23 de març de 2007 

Carina Mejías Sánchez 

Segons una informació publicada al diari El País (edi
ció Catalunya) el passat 20 de març de 2007, l’Institut 
Català de Finances (ICF) estaria a punt d’entrar dins la 
societat Caixa Capital Pyme Innovación, del grup La 
Caixa i conjuntament amb la Empresa Nacional de 
Innovación (Enisa). 

– En quines condicions entraria l’Institut Català de Fi
nances (ICF) a formar part de la societat Capital Caixa 
Pyme Innovación? 

Palau del Parlament, 26 de març de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els projectes que finança
ria la societat Caixa Capital Pyme Inno
vación 
Tram. 314-03677/08 

Formulació: Oriol Pujol i Ferrusola, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

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 una informació publicada al diari El País (edi
ció Catalunya) el passat 20 de març de 2007, l’Institut 
Català de Finances (ICF) estaria a punt d’entrar dins la 
societat Caixa Capital Pyme Innovación, del grup La 
Caixa i conjuntament amb la Empresa Nacional de In
novación (Enisa). 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les condicions amb què 
l’Institut Català de Finances entraria a 
formar part de la societat Caixa Capital 
Pyme Innovación 
Tram. 314-03676/08 

Formulació: Oriol Pujol i Ferrusola, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

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 tipus de projectes serien finançats per la socie
tat Capital Caixa Pyme Innovación a la qual sembla que 
entrarà l’Institut Català de Finances (ICF)? 

Palau del Parlament, 23 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 l’emplaçament de les em
preses beneficiàries dels projectes fi
nançats per la societat Caixa Capital 
Pyme Innovación 
Tram. 314-03678/08 

Formulació: Oriol Pujol i Ferrusola, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

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 una informació publicada al diari El País (edi
ció Catalunya) el passat 20 de març de 2007, l’Institut 
Català de Finances (ICF) estaria a punt d’entrar dins la 
societat Caixa Capital Pyme Innovación, del grup La 
Caixa i conjuntament amb la Empresa Nacional de 
Innovación (Enisa). 

– Les empreses destinatàries dels projectes finançats 
per la societat Capital Caixa Pyme Innovación a la qual 
sembla que entrarà l’Institut Català de Finances (ICF) 
seran empreses ubicades a Catalunya? 

Palau del Parlament, 23 de març de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’acord signat pel Departa
ment de Treball i Indústria, l’empresa 
Alston i l’Ajuntament de Santa Perpè
tua de Mogoda (Vallès Occidental) per 
a crear un centre de desenvolupament 
tecnològic en aquest municipi 
Tram. 314-03679/08 

Formulació: Oriol Pujol i Ferrusola, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

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, 

El 20 de gener de 2005 la Conselleria de Treball i In
dústria, l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda i 

l’empresa Alstom signaven un acord per a la creació 
d’un Centre de Desenvolupament Tecnològic a Santa 
Perpètua de Mogoda. 

– En quina situació es troba l’acord signat el 20 de ge
ner de 2005 entre la Conselleria de Treball i Indústria, 
l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda i l’empresa 
Alstom per a la creació d’un Centre de Desenvolupa
ment Tecnològic a Santa Perpètua de Mogoda? 

Palau del Parlament, 26 de març de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els continguts del Centre 
de Desenvolupament Tecnològic de 
Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Oc
cidental) 
Tram. 314-03680/08 

Formulació: Oriol Pujol i Ferrusola, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

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, 

El 20 de gener de 2005 la Conselleria de Treball i In
dústria, l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda i 
l’empresa Alstom signaven un acord per a la creació 
d’un Centre de Desenvolupament Tecnològic a Santa 
Perpètua de Mogoda. Segons la nota de premsa publi
cada pel Departament de Treball i Indústria, abans del 
31 de març de 2005 havien d’estar finalitzats els con
tinguts del Centre de Desenvolupament Tecnològic. 

– Estan finalitzats els continguts del Centre de Desen
volupament Tecnològic de Santa Perpètua de Mogoda? 

– Quines són les característiques d’aquests continguts? 

Palau del Parlament, 26 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 les mesures previstes per 
a fomentar la creació de franquícies 
per a comercialitzar les denominaci
ons d’origen catalanes 
Tram. 314-03681/08 

Formulació: Oriol Pujol i Ferrusola, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, Diputat del Grup de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

En el marc del recentment celebrat saló de les franquí
cies a la Fira de Barcelona, 

– Quines mesures té previstes dur a terme el Govern per 
tal de fomentar la creació de franquícies per a comer
cialitzar les denominacions d’origen catalanes? 

Palau del Parlament, 26 de març de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els motius pels quals el 
conseller d’Innovació, Universitats i 
Empresa és escèptic pel que fa a la 
reducció de la burocràcia a l’Adminis
tració de la Generalitat 
Tram. 314-03682/08 

Formulació: Oriol Pujol i Ferrusola, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, Diputat del Grup de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

En el marc de la presentació de l’Informe del Club ITM 
que es va celebrar al Cercle d’Economia el passat 20 de 
març de 2007, 

– Per quins motius el Conseller d’Innovació, Universi
tats i Empresa és escèptic respecte a la reducció de la 
burocràcia de l’Administració que el Govern català pre

3.25.15. 

tén dur a terme a través d’un grup de treball anunciat el 
passat 13 de febrer de 2007? 

Palau del Parlament, 26 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 reduir l’impacte de l’encariment de la 
factura energètica per a les empreses 
Tram. 314-03683/08 

Formulació: Oriol Pujol i Ferrusola, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

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 mesures té previstes el Govern per tal de 
reduir l’impacte negatiu sobre les empreses, especial
ment les petites i mitjanes, de l’encariment en el darrer 
any del 40% de la factura energètica? 

Palau del Parlament, 26 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 en 
el Pla de ports per a dinamitzar el sec
tor turístic 
Tram. 314-03684/08 

Formulació: Oriol Pujol i Ferrusola, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

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 pensa el Govern dinamitzar el sector turístic en 
el marc del nou Pla de Ports de Catalunya? (es dema
na relació de les mesures concretes) 

Palau del Parlament, 21 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 els ports que el Pla de 
ports preveu que puguin acollir creuers 
Tram. 314-03685/08 

Formulació: Oriol Pujol i Ferrusola, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, Diputat del Grup de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

– En el marc del nou Pla de Ports de Catalunya, té pre
vist el Govern que d’altres ports catalans (a banda de 
Barcelona i Tarragona) puguin acollir nous creuers? 

Palau del Parlament, 21 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 en 
el Pla de ports per a captar nous cre
uers i incrementar-ne les escales 
Tram. 314-03687/08 

Formulació: Oriol Pujol i Ferrusola, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, Diputat del Grup de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

– En el marc del nou Pla de Ports de Catalunya, quines 
mesures de promoció pensa implementar el Govern per 
tal de captar futures escales i creuers pels ports cata
lans? 

Palau del Parlament, 21 de març de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les infraestructures pre
vistes en el Pla de ports perquè els 
principals ports puguin acollir nous 
creuers 
Tram. 314-03686/08 

Formulació: Oriol Pujol i Ferrusola, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, Diputat del Grup de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

– En el marc del nou Pla de Ports de Catalunya, quines 
infrastructures té previst construir el Govern per tal de 
que els principals ports catalans puguin acollir a nous 
creuers? 

Palau del Parlament, 21 de març de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les estratègies previstes 
en el Pla de ports per a captar nous 
creuers amb destinació o origen a Ca
talunya 
Tram. 314-03688/08 

Formulació: Oriol Pujol i Ferrusola, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, Diputat del Grup de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

– En el marc del nou Pla de Ports de Catalunya, quines 
estratègies preveu posar en marxa el Govern per tal de 
captar nous creuers amb origen o destí (parcial o final) 
a Catalunya? 

Palau del Parlament, 21 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 tasques que ha enco
manat a Gas Natural de dur a terme a 
la finca de Cornellà de Llobregat (Baix 
Llobregat) on es va produir una explo
sió de gas 
Tram. 314-03689/08 

Formulació: Oriol Pujol i Ferrusola, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

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 tasques ha encomanat el Govern de la Gene
ralitat a l’empresa Gas Natural a realitzar a la finca de 
Cornellà de Llobregat on el passat 26 de gener de 2007 
es va produir una explosió de gas? 

Palau del Parlament, 16 de març de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les tasques de seguiment 
que du a terme a la finca de Cornellà 
de Llobregat (Baix Llobregat) on es va 
produir una explosió de gas 
Tram. 314-03690/08 

Formulació: Oriol Pujol i Ferrusola, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

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 tasques de seguiment està realitzant el Govern 
de la Generalitat a la finca de Cornellà de Llobregat on 
el passat 26 de gener de 2007 es va produir una explo
sió de gas? 

Palau del Parlament, 16 de març de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre d’expedients 
sancionadors oberts i tancats amb re-
lació al compliment de la normativa 
aplicable a la producció i la comercia
lització de la llet crua, la llet tractada 
tèrmicament i els productes làctics 
Tram. 314-03691/08 

Formulació: Maria Dolors Rovirola i Co
romí, del Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Dolors Rovirola i Coromí, Diputada del Grup Parla
mentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cambra 
formula la següent pregunta per escrit al Govern. 

Les dades obtingudes l’any 2006, per part del Labora
tori Interprofessional lleter de Catalunya, en el marc del 
compliment de la Directiva 92/46 de la Unió Europea, 
de 16 de juny de 1992, per la qual s’estableixen les 
normes sanitàries aplicables a la producció i comercia
lització de llet crua, llet tractada tèrmicament i produc
tes làctics; així com del Decret 221/2001, d’1 d’agost, 
pel qual s’estableixen les normes per al control i la 
millora de la qualitat de la llet crua, reflecteixen que el 
31,1% de les exportacions no compleixen la normati
va mencionada. 

En aquest sentit, 

– Quants expedients sancionadors s’han obert fins al 
2006? I quants se n’han tancat? (Detalli’s la informació 
per comarca) 

Palau del Parlament, 12 de març de 2007 

Dolors Rovirola i Coromí 
Diputada del G. P. de CiU 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre d’explotacions 
tancades i d’amonestacions efectua
des amb relació a l’incompliment de la 
normativa aplicable a la producció i la 
comercialització de la llet crua, la llet 
tractada tèrmicament i els productes 
làctics 
Tram. 314-03692/08 

Formulació: Maria Dolors Rovirola i Co
romí, del Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Dolors Rovirola i Coromí, Diputada del Grup Parla
mentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cambra 
formula la següent pregunta per escrit al Govern. 

Les dades obtingudes l’any 2006, per part del Labora
tori Interprofessional lleter de Catalunya, en el marc del 
compliment de la Directiva 92/46 de la Unió Europea, 
de 16 de juny de 1992, per la qual s’estableixen les nor
mes sanitàries aplicables a la producció i comercialit
zació de llet crua, llet tractada tèrmicament i productes 
làctics; així com del Decret 221/2001, d’1 d’agost, pel 
qual s’estableixen les normes per al control i la millora 
de la qualitat de la llet crua, reflecteixen que el 31,1% de 
les exportacions no compleixen la normativa mencio
nada. 

En aquest sentit, 

– Quants tancaments d’explotacions i/o amonestacions 
s’han portat a terme l’any 2006? (Detalli’s la informa-
ció per comarca) 

Palau del Parlament, 12 de març de 2007 

Dolors Rovirola i Coromí 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les actuacions i les mesu
res preventives previstes per a fer 
complir la normativa aplicable a la pro
ducció i la comercialització de la llet 
crua, la llet tractada tèrmicament i els 
productes làctics 
Tram. 314-03693/08 

Formulació: Maria Dolors Rovirola i Co
romí, del Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Dolors Rovirola i Coromí, Diputada del Grup Parla
mentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cambra 
formula la següent pregunta per escrit al Govern. 

Les dades obtingudes l’any 2006, per part del Labora
tori Interprofessional lleter de Catalunya, en el marc del 
compliment de la Directiva 92/46 de la Unió Europea, 
de 16 de juny de 1992, per la qual s’estableixen les 
normes sanitàries aplicables a la producció i comercia
lització de llet crua, llet tractada tèrmicament i produc
tes làctics; així com del Decret 221/2001, d’1 d’agost, 
pel qual s’estableixen les normes per al control i la 
millora de la qualitat de la llet crua, reflecteixen que el 
31,1% de les exportacions no compleixen la normati
va mencionada. 

En aquest sentit, 

– Quines actuacions i mesures preventives pensa por
tar a terme el Govern per tal de fer complir l’esmenta
da normativa? 

Palau del Parlament, 12 de març de 2007 

Dolors Rovirola i Coromí 
Diputada del G. P. de CiU 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’eliminació d’una parada 
de la línia d’autobús Igualada - Barce
lona al Bruc (Anoia) 
Tram. 314-03694/08 

Formulació: Joan Raventós i Pujadó, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

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, 

L’empresa concessionària de transport públic per car
retera de la línia Igualada–Barcelona, segons algunes 
informacions de les quals es disposa, té el propòsit de 
suspendre una parada al municipi del Bruc (Anoia) 

– Quina constància en té el Govern? 

– Quins són els motius de la suspensió? 

– Quina és la previsió pel que fa a l’adequació de dues 
parades d’autobús de l’empresa en aquest municipi? 

– Quina és la previsió del Govern pel que fa a la modi
ficació del sistema de tarificació zonal en l’àmbit del 
terme municipal del Bruc? 

Palau del Parlament, 21 de març 2007 

Joan Raventós i Pujadó 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els criteris seguits per a 
escollir les empreses que assistiran al 
Wine Festival de Madrid i sobre la par
ticipació de l’Institut Català del Vi en 
aquest festival 
Tram. 314-03695/08 

Formulació: Joan Raventós i Pujadó, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

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. 

3.25.15. 

– Quins criteris s’han emprat per seleccionar les 10 
bodegues de Catalunya que assistiran al Wine Festival 
de Madrid? 

– Quines són aquestes 10 empreses? 

– En què consisteix la participació de l’Institut Català 
del Vi (Incavi) a la Wine Festival de Madrid? 

Palau del Parlament, 14 de març de 2007 

Joan Raventós i Pujadó 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la recuperació de la zona 
declarada contaminada en l’expedient 
que la Junta de Residus va instruir a 
l’empresa Demimesa, a Sant Llorenç 
d’Hortons (Alt Penedès) 
Tram. 314-03696/08 

Formulació: Joan Raventós i Pujadó, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

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. 

Atès l’expedient instruït per part de la Junta de Residus 
en relació a l’empresa Demimesa, de Sant Llorenç 
d’Hortons, en la qual es declara com a zona contami
nada l’àmbit on s’ubica aquesta empresa, 

– Quines han estat les alternatives de recuperació que 
han estat analitzades? 

– Quina és l’alternativa escollida i en base a quins cri
teris s’han escollit? 

– S’ha iniciat el projecte de recuperació? 

Palau del Parlament, 20 de març 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 recuperació de la zona 
del terme de Sant Llorenç d’Hortons 
(Alt Penedès) declarada contaminada 
en un expedient instruït per la Junta de 
Residus 
Tram. 314-03697/08 

Formulació: Joan Raventós i Pujadó, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

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. 

La Junta de Residus ha instruït un expedient en el qual 

Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Gene
ralitat de Catalunya en els darrers dos anys? Desglos
sar per dates. 

2. Quin ha estat l’ordre del dia de cada una de les ses
sions celebrades de l’esmentada Comissió Interdepar
tamental d’Immigració? 

3. Quins han estat els acords als que va arribar la Co
missió a cadascuna de les diferents sessions convoca-
des? 

4. Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
sobre el compliment dels acords als que va arribar l’es
mentada Comissió? 

5. Quines van ser les persones o entitats que hi van as
sistir a aquelles sessions? 

6. Quines són les funcions que té encomanades la Co
missió Interdepartamental d’Immigració? 

7. Té previst, el Govern de la Generalitat, tornar a reac
tivar el funcionament de l’esmentada Comissió? 

Palau del Parlament, 27 de març de 2007 

Montserrat Nebrera González 

es declara com a contaminada una zona del terme mu
nicipal de Sant Llorenç d’Hortons afectada per aboca
ments il·legals de tot tipus de residus, 

– Quines han estat les alternatives de recuperació que 
han estat analitzades? 

– Quina és l’alternativa escollida i en base a quins cri
teris s’han escollit? 

– S’ha iniciat el projecte de recuperació? 

Palau del Parlament, 20 de març de 2007 

Joan Raventós i Pujadó 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la Comissió Interdeparta
mental d’Immigració 
Tram. 314-03698/08 

Formulació: Montserrat Nebrera Gonzá
lez, del Grup Parlamentari del Partit Po
pular de Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Montserrat Nebrera González, diputada del Grup Par
lamentari 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. Quantes vegades s’ha convocat la Comissió Interde
partamental d’Immigració depenen a l’actualitat del 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el conveni signat entre el 
Departament de Governació i Adminis
tracions Públiques i els fabricants i 
operadors de telefonia mòbil per a la 
normalització del català en la telefonia 
mòbil 
Tram. 314-03699/08 

Formulació: Carina Mejías Sánchez, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

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: 

En relació al Conveni signat el darrer 13 de febrer de 
2007 entre el Departament de Governació i Administra
cions Públiques de la Generalitat de Catalunya, els fa
bricants de telèfons mòbils Nokia, Motorola, Grundig 
i Alcatel (als que s’ha afegit recentment Sony Ericsson) 
i les operadores Movistar, Vodafone, Orange i Yoigo. 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Parla
mentari: 

1. Quin serà el cost total per que el Conveni entre el 
Departament de Governació i Administracions Públi
ques de la Generalitat de Catalunya, els fabricants de 
telèfons mòbils Nokia, Motorola, Grundig i Alcatel (als 
que s’ha afegit recentment Sony Ericsson) i les opera
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dores Movistar, Vodafone, Orange i Yoigo pugui fer-se 
efectiu? 

2. En quina partida pressupostària està assignada aques
ta iniciativa per assolir la plena presència del català en 
el sector de la telefonia mòbil? 

3. Quins són els compromisos que han adquirit els fa
bricants de telefonia mòbil i les operadores esmenta
des? 

4. Quins són els compromisos adquirits per part del 
Govern de la Generalitat? 

5. Quins seran els Departaments o organismes de la 
Generalitat de Catalunya implicats en que la campanya 
«Telefonia mòbil en català»? 

Palau del Parlament, 28 de març de 2007 

Carina Mejías Sánchez 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre de targetes que 
el Departament de Salut ha emès per a 
persones estrangeres a Barcelona el 
2004 i el 2006 
Tram. 314-03700/08 

Formulació: Rafael López i Rueda, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

1. Quantes targetes sanitàries ha emès el Departament 
de Sanitat a persones estrangeres, en la ciutat de Barce
lona, en el 2004? 

2. Quantes targetes sanitàries ha emès el Departament 
de Sanitat a persones estrangeres, en la ciutat de Bar
celona, en el 2006 (1 de gener a 31 de desembre)? 

Palau del Parlament, 28 de març de 2007 

Rafael López i Rueda 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la gestió per la Generalitat 
dels ajuts del Pla estatal de l’habitatge 
Tram. 314-03701/08 

Formulació: Josep Maria Pelegrí i Aixut, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Maria Pelegrí i Aixut, Portaveu Adjunt del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el 
que s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cam
bra formula la següent pregunta per escrit al Govern 

Segons informacions publicades en els mitjans de co
municació, Catalunya no tramita els ajuts directes de 
240 euros mensuals pels llogaters inclosos en el Pla 
Estatal de l’habitatge (PEV). Al respecte, interessa sa
ber: 

– El govern de la Generalitat ha reclamat els diners 
d’aquest Pla per gestionar-los des de Catalunya d’acord 
amb les competències de l’Estatut? 

– Per quins motius no gestiona la Generalitat aquests 
ajuts, tal i com afirma la noticia? 

– Quines gestions ha fet el govern per gestionar els 
ajuts que dóna l’Estat? 

– Quins ajuts gestiona actualment el govern de la Ge
neralitat pels llogaters d’habitatges? 

– Quants diners hi ha destinats? 

Palau del Parlament, 26 de març de 2007 

Josep Ma Pelegrí i Aixut 
Portaveu Adjunt del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre de plans locals 
de joventut 
Tram. 314-03702/08 

Formulació: Josep Maria Pelegrí i Aixut, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Maria Pelegrí i Aixut, Portaveu Adjunt del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el 
que s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cam
bra formula la següent pregunta per escrit al Govern 
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– Quin nombre de plans locals de joventut existeixen a 
Catalunya? 

Palau del Parlament, 9 de març de 2007 

Josep Ma Pelegrí i Aixut 
Portaveu Adjunt del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els plans locals de joven
tut 
Tram. 314-03703/08 

Formulació: Josep Maria Pelegrí i Aixut, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Maria Pelegrí i Aixut, Portaveu Adjunt del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el 
que s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cam
bra formula la següent pregunta per escrit al Govern 

– Quin és el capteniment del Govern en relació als 
plans locals de joventut que existeixen en els diferents 
municipis de Catalunya? 

Palau del Parlament, 9 de març de 2007 

Josep Ma Pelegrí i Aixut 
Portaveu Adjunt del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la col·laboració de la Ge
neralitat en l’elaboració dels plans lo
cals de joventut 
Tram. 314-03704/08 

Formulació: Josep Maria Pelegrí i Aixut, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Maria Pelegrí i Aixut, Portaveu Adjunt del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el 
que s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cam
bra formula la següent pregunta per escrit al Govern 

– Quina col·laboració, si és el cas, ha ofert i ha prestat 
el Govern de la Generalitat en els diferents municipis 
per l’elaboració dels seus respectius plans de joventut? 

Palau del Parlament, 9 de març de 2007 

Josep Ma Pelegrí i Aixut 
Portaveu Adjunt del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les línies d’ajut que ha 
ofert als ajuntaments per a elaborar els 
plans locals de joventut 
Tram. 314-03705/08 

Formulació: Josep Maria Pelegrí i Aixut, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Maria Pelegrí i Aixut, Portaveu Adjunt del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el 
que s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cam
bra formula la següent pregunta per escrit al Govern 

– Quines línies d’ajut ha posat el Govern a disposició 
dels ajuntaments, durant els anys 2004, 2005 i 2006, 
per a l’elaboració dels plans locals de joventut? 

– Pensa el Govern, si és el cas, augmentar aquestes 
quantitats per l’any 2007? 

Palau del Parlament, 9 de març de 2007 

Josep Ma Pelegrí i Aixut 
Portaveu Adjunt del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures previstes per 
a aplicar la nova legislació de l’Estat 
en matèria de protecció de consumi
dors i usuaris 
Tram. 314-03706/08 

Formulació: Josep Maria Pelegrí i Aixut, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Maria Pelegrí i Aixut, Portaveu Adjunt del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el 
que s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cam
bra formula la següent pregunta per escrit al Govern 

– Quines mesures pensa adoptar el Govern per aplicar 
la nova legislació de l’Estat per a la millora de la pro
tecció de consumidors i usuaris? 

– En què es concretarà aquesta actuació? 

– Quin cost tindrà aquesta adaptació? 

Palau del Parlament, 9 de març de 2007 

Josep Ma Pelegrí i Aixut 
Portaveu Adjunt del G. P. de CiU 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el Projecte dels Banys 
d’Arties, a Naut Aran (Val d’Aran) 
Tram. 314-03707/08 

Formulació: Josep Maria Pelegrí i Aixut, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Maria Pelegrí i Aixut, Portaveu Adjunt del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el 
que s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cam
bra formula la següent pregunta per escrit al Govern 

Segons informacions publicades en els mitjans de co
municació, el projecte dels Banys d’Arties perilla pels 
tràmits burocràtics. 

– Quin és el capteniment del Govern sobre aquesta 
qüestió? 

Palau del Parlament, 9 de març de 2007 

Josep Ma Pelegrí i Aixut 
Portaveu Adjunt del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el desnonament de lloga
ters que no paguen l’arrendament 
Tram. 314-03708/08 

Formulació: Josep Maria Pelegrí i Aixut, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Maria Pelegrí i Aixut, Portaveu Adjunt del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el 
que s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cam
bra formula la següent pregunta per escrit al Govern 

– Quin capteniment té el Govern en relació als desno
naments de llogaters que no paguen el seu arrenda
ment? 

– Existeix alguna mesura que s’apliqui des del Govern 
per tal de garantir els drets del propietari? 

Palau del Parlament, 9 de març de 2007 

Josep Ma Pelegrí i Aixut 
Portaveu Adjunt del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els fons per a promoure 
plans de formació contínua destinats a 
treballadors de les administracions 
local i autonòmica 
Tram. 314-03709/08 

Formulació: Josep Maria Pelegrí i Aixut, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Maria Pelegrí i Aixut, Portaveu Adjunt del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el 
que s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cam
bra formula la següent pregunta per escrit al Govern 

És sabut que existeixen fons importants per promoure 
Plans de formació continua destinats a treballadors de 
l’administració local i autonòmica. 

– Quines actuacions ha fet el Govern per gestionar des 
de Catalunya aquests fons? 

– Quins són el fons que es pretenen destinar a Catalunya? 

– Com pensa repartir aquests fons a Catalunya? 

Palau del Parlament, 9 de març de 2007 

Josep Ma Pelegrí i Aixut 
Portaveu Adjunt del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el coneixement que té de 
la previsió dels municipis per a proveir 
noves places de la policia local 
Tram. 314-03710/08 

Formulació: Josep Maria Pelegrí i Aixut, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Maria Pelegrí i Aixut, Portaveu Adjunt del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el 
que s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cam
bra formula la següent pregunta per escrit al Govern 

– Té coneixement el Govern de la previsió en la provi
sió de noves places de policia local en els municipis de 
Catalunya? 

Palau del Parlament, 9 de març de 2007 

Josep Ma Pelegrí i Aixut 
Portaveu Adjunt del G. P. de CiU 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els ajuts i la col·laboració 
que té previst oferir als ajuntaments un 
cop establerta la coordinació i la col·la
boració en matèria de seguretat públi
ca i policia 
Tram. 314-03711/08 

Formulació: Josep Maria Pelegrí i Aixut, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Maria Pelegrí i Aixut, Portaveu Adjunt del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el 
que s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cam
bra formula la següent pregunta per escrit al Govern 

– Té previst el Govern algun tipus d’ajut i/o col·labora
ció amb els ajuntaments de Catalunya, tret de la forma-
ció, un cop s’ha accedit al cos de les policies locals? 

Palau del Parlament, 9 de març de 2007 

Josep Ma Pelegrí i Aixut 
Portaveu Adjunt del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les prestacions econòmi
ques als recursos d’acord amb la nor
mativa vigent 
Tram. 314-03713/08 

Formulació: Josep Maria Pelegrí i Aixut, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Maria Pelegrí i Aixut, Portaveu Adjunt del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el 
que s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cam
bra formula la següent pregunta per escrit al Govern 

– Existeix en algun centre penitenciari de Catalunya 
algun reclús, sigui nacional o estranger, que no perce
bi les prestacions econòmiques que han de rebre d’a
cord amb la normativa actualment vigent? 

– En el cas que existeixi algú, quines són les causes i els 
motius? 

Palau del Parlament, 9 de març de 2007 

Josep Ma Pelegrí i Aixut 
Portaveu Adjunt del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre idoni d’agents 
de policia per habitants als municipis 
Tram. 314-03712/08 

Formulació: Josep Maria Pelegrí i Aixut, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Maria Pelegrí i Aixut, Portaveu Adjunt del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el 
que s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cam
bra formula la següent pregunta per escrit al Govern 

– Quina creu el Govern que és la quantitat idònia de 
policies pels municipis de Catalunya en funció dels 
seus habitants? 

Palau del Parlament, 9 de març de 2007 

Josep Ma Pelegrí i Aixut 
Portaveu Adjunt del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’estat ecològic del riu 
Segre 
Tram. 314-03714/08 

Formulació: Josep Maria Pelegrí i Aixut, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Maria Pelegrí i Aixut, Portaveu Adjunt del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el 
que s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cam
bra formula la següent pregunta per escrit al Govern 

– Quin és, a criteri del Govern, l’estat ecològic del riu 
Segre? 

Palau del Parlament, 9 de març de 2007 

Josep Ma Pelegrí i Aixut 
Portaveu Adjunt del G. P. de CiU 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les causes de l’estat eco
lògic que presenta el riu Segre entre 
Balaguer (Noguera) i l’Aiguabarreig 
Tram. 314-03715/08 

Formulació: Josep Maria Pelegrí i Aixut, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Maria Pelegrí i Aixut, Portaveu Adjunt del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el 
que s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cam
bra formula la següent pregunta per escrit al Govern 

– Quines són les causes de l’estat ecològic del riu Se
gre en el seu tram entre Balaguer i l’Aiguabarreig? 

Palau del Parlament, 9 de març de 2007 

Josep Ma Pelegrí i Aixut 
Portaveu Adjunt del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la inversió duta a terme al 
riu Segre 
Tram. 314-03717/08 

Formulació: Josep Maria Pelegrí i Aixut, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Maria Pelegrí i Aixut, Portaveu Adjunt del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el 
que s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cam
bra formula la següent pregunta per escrit al Govern 

– Quina és la inversió, per qualsevol concepte, que el 
Govern de la Generalitat ha dut a terme en el riu Segre? 

Palau del Parlament, 9 de març de 2007 

Josep Ma Pelegrí i Aixut 
Portaveu Adjunt del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les actuacions a causa de 
la sequera dutes a terme al riu Segre 
els darrers tres anys 
Tram. 314-03716/08 

Formulació: Josep Maria Pelegrí i Aixut, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA  DEL PARLAMENT 

Josep Maria Pelegrí i Aixut, Portaveu Adjunt del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el 
que s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cam
bra formula la següent pregunta per escrit al Govern 

– Quines actuacions ha fet, per qualsevol concepte, el 
Govern de la Generalitat en el riu Segre en els últims 3 
anys, com a conseqüència de la sequera? 

– Quin cost han tingut aquestes actuacions? 

Palau del Parlament, 9 de març de 2007 

Josep Ma Pelegrí i Aixut 
Portaveu Adjunt del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les gestions fetes davant 
la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre 
pel manteniment del riu Segre 
Tram. 314-03718/08 

Formulació: Josep Maria Pelegrí i Aixut, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Maria Pelegrí i Aixut, Portaveu Adjunt del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el 
que s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cam
bra formula la següent pregunta per escrit al Govern 

– Quines són les gestions que el Govern de la Genera
litat ha fet davant la Confederació Hidrogràfica de 
l’Ebre pel manteniment del riu Segre? 

Palau del Parlament, 9 de març de 2007 

Josep Ma Pelegrí i Aixut 
Portaveu Adjunt del G. P. de CiU 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la inversió que ha recla
mat a la Confederació Hidrogràfica de 
l’Ebre per a aplicar-la al riu Segre 
Tram. 314-03719/08 

Formulació: Josep Maria Pelegrí i Aixut, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Maria Pelegrí i Aixut, Portaveu Adjunt del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el 
que s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cam
bra formula la següent pregunta per escrit al Govern 

– Quina inversió ha reclamat el Govern de la Genera
litat de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre per apli
car-la al riu Segre? 

Palau del Parlament, 9 de març de 2007 

Josep Ma Pelegrí i Aixut 
Portaveu Adjunt del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’arribada amb retard 
d’una ambulància a un municipi del 
Solsonès 
Tram. 314-03720/08 

Formulació: Josep Maria Pelegrí i Aixut, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Maria Pelegrí i Aixut, Portaveu Adjunt del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el 
que s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cam
bra formula la següent pregunta per escrit al Govern 

– Quins han estat els motius i les causes de l’arribada 
amb important retard d’una ambulància en un munici
pi de la comarca del Solsonès, la qual cosa va provocar 
la manca d’assistència d’una persona que va resultar 
morta? 

– Quines responsabilitats existeixen, a criteri del go
vern? 

– Quines mesures pensa prendre el govern al respecte? 

Palau del Parlament, 9 de març de 2007 

Josep Ma Pelegrí i Aixut 
Portaveu Adjunt del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’anul·lació del viatge del 
conseller de la Vicepresidència al Mar
roc 
Tram. 314-03721/08 

Formulació: Josep Maria Pelegrí i Aixut, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Maria Pelegrí i Aixut, Portaveu Adjunt del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el 
que s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cam
bra formula la següent pregunta per escrit al Govern 

Els mitjans de comunicació s’ha fet ressò que el conse
ller de la Vicepresidència no visitarà oficialment el 
Marroc. 

– Quins són els motius que justifiquen l’anul·lació 
d’aquest viatge oficial? 

– Coincidien en aquesta visita el conseller de la Vice
presidència amb el president del Govern espanyol? 

– Quins eren els objectius del viatge oficial del conse
ller de la Vicepresidència al Marroc? 

Palau del Parlament, 9 de març de 2007 

Josep Ma Pelegrí i Aixut 
Portaveu Adjunt del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les gestions davant el 
Govern de l’Estat perquè aquest satis
faci als ajuntaments les quantitats cor
responents a la compensació de la bo
nificació de l’impost de béns immobles 
Tram. 314-03722/08 

Formulació: Josep Maria Pelegrí i Aixut, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Maria Pelegrí i Aixut, Portaveu Adjunt del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el 
que s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cam
bra formula la següent pregunta per escrit al Govern 

– Quines gestions ha fet el Govern de la Generalitat 
davant del Govern de l’Estat en relació a satisfer als 
ajuntaments les quantitats procedents de la compensa
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ció de la bonificació en l’Impost de Bens Immobles 
(IBI), atesa la legislació vigent? 

– En quin moment, davant de quin organisme i davant 
de quin responsable polític o tècnic s’ha fet alguna ges
tió o reclamació en relació a la compensació de la bo
nificació de l’IBI? 

– Què pensa fer el Govern en el futur en relació a 
aquesta qüestió? 

Palau del Parlament, 9 de març de 2007 

Josep Ma Pelegrí i Aixut 
Portaveu Adjunt del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els motius pels quals 
membres del Govern han advertit als 
ajuntaments que hi haurà una reducció 
dels ajuts de la Unió Europea 
Tram. 314-03723/08 

Formulació: Josep Maria Pelegrí i Aixut, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA  DEL PARLAMENT 

Josep Maria Pelegrí i Aixut, Portaveu Adjunt del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el 
que s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cam
bra formula la següent pregunta per escrit al Govern 

– Quins són els motius pels quals membres del govern 
fan declaracions públiques advertint als consistoris que 
hi haurà una reducció d’ajuts de la Unió Europea? 

– Té el Govern quantificada aquesta reducció? 

– Com afectarà aquesta situació al nivell de compromís 
del Govern amb els municipis pel finançament per la 
realització d’obres en els municipis de Catalunya? 

Palau del Parlament, 9 de març de 2007 

Josep Ma Pelegrí i Aixut 
Portaveu Adjunt del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el conveni signat entre el 
Comitè Olímpic Espanyol i la Federa-
ció Espanyola de Municipis i Provínci
es per a integrar criteris ambientals i 
de sostenibilitat en l’esport de l’àmbit 
local 
Tram. 314-03724/08 

Formulació: Josep Maria Pelegrí i Aixut, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Maria Pelegrí i Aixut, Portaveu Adjunt del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el 
que s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cam
bra formula la següent pregunta per escrit al Govern 

Entre el Comitè Olímpic espanyol (COE) i la Federa-
ció Espanyola de municipis i províncies (FEMP) s’ha 
signat un conveni marc de col·laboració per endegar el 
projecte «Juega Verde» per integrar criteris ambientals 
i de sostenibilitat en l’esport dins de l’àmbit local. 

– En aquest sentit, pensa el Govern adherir-se a aquest 
conveni? 

– Pensa fer alguna campanya de sensibilització a Cata
lunya per aquest concepte? 

– Quin capteniment té el Govern sobre aquesta qüestió? 

– Pensa tenir alguna iniciativa per integrar criteris am
bientals i de sostenibilitat en l’esport dins l’àmbit local? 

Palau del Parlament, 9 de març de 2007 

Josep Ma Pelegrí i Aixut 
Portaveu Adjunt del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les visites turístiques pre
vistes per al 2007 
Tram. 314-03725/08 

Formulació: Josep Maria Pelegrí i Aixut, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Maria Pelegrí i Aixut, Portaveu Adjunt del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el 
que s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cam
bra formula la següent pregunta per escrit al Govern 
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– Quina previsió fa el Govern en relació a les visites 
turístiques a Catalunya, per aquest any 2007? 

– Quins són els sectors o àmbits del turisme més fràgils 
a Catalunya? 

Palau del Parlament, 9 de març de 2007 

Josep Ma Pelegrí i Aixut 
Portaveu Adjunt del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les campanyes d’estalvi 
d’aigua i consum responsable 
Tram. 314-03726/08 

Formulació: Josep Maria Pelegrí i Aixut, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Maria Pelegrí i Aixut, Portaveu Adjunt del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el 
que s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cam
bra formula la següent pregunta per escrit al Govern 

Davant de l’increment de la demanda d’aigua per part 
de la ciutadania, i atesa la sequera dels últims anys (i 
especialment, segons sembla, la d’aquest any), i atenent 
al fet que molts municipis de Catalunya i diferents en
titats, algunes d’elles ecologistes, hagin endegat cam
panyes d’estalvi d’aigua i de consum responsable, in
teressa conèixer: 

– La Generalitat pensa fer alguna campanya al respecte? 

– En cas afirmatiu, quin seria el seu abast, els terminis 
i el seu cost? 

– Pensa ajudar la Generalitat als municipis i a les enti
tats que realitzin aquestes campanyes? Existeix convo
catòria de subvencions al respecte? 

– Quin ha estat l’ajut de la Generalitat de Catalunya per 
aquest concepte a institucions i entitats durant els anys 
2004, 2005 i 2006? 

Palau del Parlament, 9 de març de 2007 

Josep Ma Pelegrí i Aixut 
Portaveu Adjunt del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió pel que fa a la 
disminució de les llistes d’espera sani
tàries per al 2007 
Tram. 314-03727/08 

Formulació: Josep Maria Pelegrí i Aixut, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Maria Pelegrí i Aixut, Portaveu Adjunt del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el 
que s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cam
bra formula la següent pregunta per escrit al Govern 

– Quina és la previsió del Govern en relació a la dismi
nució de persones en les llistes d’espera, per patologi
es i intervencions quirúrgiques, durant aquest any 
2007, a Catalunya? 

Palau del Parlament, 9 de març de 2007 

Josep Ma Pelegrí i Aixut 
Portaveu Adjunt del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el coneixement que té del 
nombre de persones en llista d’espera 
per a accedir a un centre geriàtric 
Tram. 314-03728/08 

Formulació: Josep Maria Pelegrí i Aixut, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Maria Pelegrí i Aixut, Portaveu Adjunt del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el 
que s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cam
bra formula la següent pregunta per escrit al Govern 

– Quin coneixement té el Govern de la Generalitat del 
nombre de persones que ha sol·licitat al Govern l’entra
da en un centre geriàtric i encara no ho han pogut fer i 
estan, per tant, en llista d’espera? 

– Quines són les causes? 

Palau del Parlament, 9 de març de 2007 

Josep Ma Pelegrí i Aixut 
Portaveu Adjunt del G. P. de CiU 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les llistes d’espera sanità
ries 
Tram. 314-03729/08 

Formulació: Josep Maria Pelegrí i Aixut, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Maria Pelegrí i Aixut, Portaveu Adjunt del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el 
que s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cam
bra formula la següent pregunta per escrit al Govern 

– Quina és la situació actual en relació a les llistes d’es
pera en les diferents patologies i intervencions quirúr
giques a Catalunya? 

– Quin nombre de persones estan avui en llistes d’es
pera a Catalunya? 

Palau del Parlament, 9 de març de 2007 

Josep Ma Pelegrí i Aixut 
Portaveu Adjunt del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la legalització de les urba
nitzacions 
Tram. 314-03731/08 

Formulació: Josep Maria Pelegrí i Aixut, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Maria Pelegrí i Aixut, Portaveu Adjunt del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el 
que s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cam
bra formula la següent pregunta per escrit al Govern 

– Quin capteniment té el govern en relació a la legalit
zació de les urbanitzacions? 

Palau del Parlament, 12 de març de 2007 

Josep Ma Pelegrí i Aixut 
Portaveu Adjunt del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els llits que té concertats 
en centres geriàtrics 
Tram. 314-03730/08 

Formulació: Josep Maria Pelegrí i Aixut, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA  DEL PARLAMENT 

Josep Maria Pelegrí i Aixut, Portaveu Adjunt del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el 
que s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cam
bra formula la següent pregunta per escrit al Govern 

– Quin és el nombre, en l’actualitat, dels llits concertats 
pel Govern en centres geriàtrics? 

– Quins estan ocupats en l’actualitat, i quins estan va
cants en l’actualitat? 

– Per quins motius? 

Palau del Parlament, 9 de març de 2007 

Josep Ma Pelegrí i Aixut 
Portaveu Adjunt del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el protocol específic d’ac
tuació dels cossos de seguretat en 
l’àmbit de les urbanitzacions 
Tram. 314-03732/08 

Formulació: Josep Maria Pelegrí i Aixut, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Maria Pelegrí i Aixut, Portaveu Adjunt del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el 
que s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cam
bra formula la següent pregunta per escrit al Govern 

– Quin capteniment té el govern sobre el fet que exis
teixi un protocol específic d’actuació dels cossos de 
seguretat en l’àmbit de les urbanitzacions? 

Palau del Parlament, 12 de març de 2007 

Josep Ma Pelegrí i Aixut 
Portaveu Adjunt del G. P. de CiU 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió per a establir 
un transport públic a les urbanitza
cions 
Tram. 314-03733/08 

Formulació: Josep Maria Pelegrí i Aixut, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Maria Pelegrí i Aixut, Portaveu Adjunt del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el 
que s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cam
bra formula la següent pregunta per escrit al Govern 

– Quina previsió té el govern de la Generalitat d’esta
blir transport públic diari col·lectiu i obligatori en les 
urbanitzacions? 

Palau del Parlament, 12 de març de 2007 

Josep Ma Pelegrí i Aixut 
Portaveu Adjunt del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures previstes per 
a fomentar la participació dels resi
dents de les urbanitzacions en la vida 
pública dels municipis 
Tram. 314-03735/08 

Formulació: Josep Maria Pelegrí i Aixut, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Maria Pelegrí i Aixut, Portaveu Adjunt del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el 
que s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cam
bra formula les següent pregunta per escrit al Govern 

– Quines mesures té previstes el govern per fomentar la 
participació dels ciutadans i ciutadanes que viuen en 
urbanitzacions, en la vida pública del respectiu muni
cipi? 

Palau del Parlament, 12 de març de 2007 

Josep Ma Pelegrí i Aixut 
Portaveu Adjunt del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’establiment d’unitats mò
bils de salut a les urbanitzacions 
Tram. 314-03734/08 

Formulació: Josep Maria Pelegrí i Aixut, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Maria Pelegrí i Aixut, Portaveu Adjunt del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el 
que s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cam
bra formula la següent pregunta per escrit al Govern 

– Quin capteniment té el govern en relació a l’existèn
cia i disposició d’unitats mòbils de Salut que estiguin 
a disposició de les urbanitzacions, especialment en 
temps d’estiu i/o de vacances? 

Palau del Parlament, 12 de març de 2007 

Josep Ma Pelegrí i Aixut 
Portaveu Adjunt del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures previstes per 
a establir la participació dels residents 
a les urbanitzacions en la presa de de
cisions dels municipis 
Tram. 314-03736/08 

Formulació: Josep Maria Pelegrí i Aixut, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Maria Pelegrí i Aixut, Portaveu Adjunt del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el 
que s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cam
bra formula les següent pregunta per escrit al Govern 

– Té previst el govern alguna mesura per establir legal
ment alguna via de participació dels ciutadans i ciuta
danes que resideixen en les urbanitzacions, en relació 
a la presa de decisions del respectiu municipi? 

Palau del Parlament, 12 de març de 2007 

Josep Ma Pelegrí i Aixut 
Portaveu Adjunt del G. P. de CiU 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les gestions dutes a terme 
amb entitats financeres perquè els 
parcel·listes puguin assumir els costos 
d’urbanització 
Tram. 314-03737/08 

Formulació: Josep Maria Pelegrí i Aixut, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Maria Pelegrí i Aixut, Portaveu Adjunt del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el 
que s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cam
bra formula les següent pregunta per escrit al Govern 

– Ha fet alguna gestió el govern davant alguna entitat 
financera per fer possible que els parcel·listes puguin 
assumir el cost i les despeses d’urbanització de les se-
ves respectives urbanitzacions no realitzades en el 
moment de la seva construcció? 

Palau del Parlament, 12 de març de 2007 

Josep Ma Pelegrí i Aixut 
Portaveu Adjunt del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la creació d’un òrgan pú
blic que representi els parcel·listes i en 
defensi els drets 
Tram. 314-03738/08 

Formulació: Josep Maria Pelegrí i Aixut, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Maria Pelegrí i Aixut, Portaveu Adjunt del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el 
que s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cam
bra formula les següent pregunta per escrit al Govern 

– Té previst el govern la creació d’algun òrgan o ens 
públic que permeti la representació i defensa dels drets 
dels parcel·listes a Catalunya? 

Palau del Parlament, 12 de març de 2007 

Josep Ma Pelegrí i Aixut 
Portaveu Adjunt del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els arxius municipals 
Tram. 314-03739/08 

Formulació: Josep Maria Pelegrí i Aixut, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Maria Pelegrí i Aixut, Portaveu Adjunt del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el 
que s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cam
bra formula les següents preguntes per escrit al Govern 

– Quin capteniment té el govern de la Generalitat en 
relació als arxius municipals? 

– Quina és la política de la Generalitat en relació als 
arxius municipals? 

– Quin suport ha donat el govern de la Generalitat fins 
ara a aquests arxius? 

– Quines actuacions pensa executar el govern en el 
futur? 

Palau del Parlament, 12 de març de 2007 

Josep Ma Pelegrí i Aixut 
Portaveu Adjunt del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre de treballadors 
que assisteixen a cursos de formació 
contínua 
Tram. 314-03743/08 

Formulació: M. Rosa Fortuny i Torroella, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

M. Rosa Fortuny i Torroella, diputada del Grup de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Govern. 

– Quin nombre de treballadors assisteixen a cursos de 
formació contínua? Quin percentatge representen sobre 
el total de treballadors? 

Palau del Parlament, 26 de març de 2007 

M. Rosa Fortuny i Torroella 
Diputada del G. P. de CiU 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre d’aturats que 
assisteixen a programes de formació 
ocupacional 
Tram. 314-03744/08 

Formulació: M. Rosa Fortuny i Torroella, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

M. Rosa Fortuny i Torroella, diputada del Grup de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Govern. 

– Quin és el nombre de treballadors aturats que actual
ment assisteixen a programes de Formació Professional 
ocupacional? Quin percentatge representen sobre el 
total d’aturats? 

Palau del Parlament, 26 de març de 2007 

M. Rosa Fortuny i Torroella 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la durada mitjana de les 
pràctiques d’alumnes de cicles forma
tius de grau mitjà en empreses d’altres 
països durant els cursos 2004-2005, 
2005-2006 i 2006-2007 
Tram. 314-03746/08 

Formulació: M. Rosa Fortuny i Torroella, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

M. Rosa Fortuny i Torroella, diputada del Grup de Con
vergència i Unió, d’acord amb el que estableix a l’ar
ticle 144 del Reglament de la Cambra formula la se
güent pregunta per escrit al Govern. 

– Quina ha estat la durada mitjana de les pràctiques en 
empreses a d’altres països fetes pels alumnes matricu
lats a Cicles Formatius de Grau Mitjà durant els cursos 
2004-2005, 2005-2006 i 2006-2007? 

Palau del Parlament, 26 de març de 2007 

M. Rosa Fortuny i Torroella 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la durada mitjana de les 
pràctiques d’alumnes de cicles forma
tius de grau superior en empreses 
d’altres països durant els cursos 2004
2005, 2005-2006 i 2006-2007 
Tram. 314-03745/08 

Formulació: M. Rosa Fortuny i Torroella, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

M. Rosa Fortuny i Torroella, diputada del Grup de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Govern. 

– Quina ha estat la durada mitjana de les pràctiques en 
empreses a d’altres països fetes pels alumnes matricu
lats a Cicles Formatius de Grau Superior durant els 
cursos 2004-2005, 2005-2006 i 2006-2007? 

Palau del Parlament, 26 de març de 2007 

M. Rosa Fortuny i Torroella 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre d’alumnes de 
cicles formatius de grau mitjà que han 
fet pràctiques en empreses d’altres 
països durant els cursos 2004-2005, 
2005-2006 i 2006-2007 
Tram. 314-03747/08 

Formulació: M. Rosa Fortuny i Torroella, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

M. Rosa Fortuny i Torroella, diputada del Grup de Con
vergència i Unió, d’acord amb el que estableix a l’ar
ticle 144 del Reglament de la Cambra formula la se
güent pregunta per escrit al Govern. 

– Quants alumnes matriculats en Cicles Formatius de 
Grau Mitjà han anat a fer pràctiques en empreses de d’al
tres països durant els cursos 2004-2005, 2005-2006 i 
2006-2007? (es demana informació per projectes euro
peus, projectes propis si n’hi ha, territorialització de la 
procedència dels alumnes, gènere i titularitat del centre) 

Palau del Parlament, 26 de març de 2007 

M. Rosa Fortuny i Torroella 
Diputada del G. P. de CiU 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre d’alumnes de 
cicles formatius de grau superior que 
han fet pràctiques en empreses d’al
tres països durant els cursos 2004
2005, 2005-2006 i 2006-2007 
Tram. 314-03748/08 

Formulació: M. Rosa Fortuny i Torroella, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

M. Rosa Fortuny i Torroella, diputada del Grup de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Govern. 

– Quants alumnes matriculats en Cicles Formatius de 
Grau Superior han anat a fer pràctiques en empreses de 
d’altres països durant els cursos 2004-2005, 2005-2006 
i 2006-2007? (es demana informació per projectes eu
ropeus, projectes propis si n’hi ha, territorialització de 
la procedència dels alumnes, gènere i titularitat del cen
tre) 

Palau del Parlament, 26 de març de 2007 

M. Rosa Fortuny i Torroella 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’inici dels programes de 
qualificació professional inicial 
Tram. 314-03749/08 

Formulació: M. Rosa Fortuny i Torroella, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

M. Rosa Fortuny i Torroella, diputada del Grup de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Govern. 

– Quan té previst el Govern que comencin els Progra
mes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) al qual 
fa referència el Pla de Govern 2007-2010? 

Palau del Parlament, 26 de març de 2007 

M. Rosa Fortuny i Torroella 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la implantació prevista per 
als programes de qualificació professi
onal inicial 
Tram. 314-03750/08 

Formulació: M. Rosa Fortuny i Torroella, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

M. Rosa Fortuny i Torroella, diputada del Grup de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Govern. 

– Quina previsió d’implantació té el Govern pels Pro
grames de Qualificació Professional Inicial (PQPI) al 
qual fa referència el Pla de Govern 2007-2010? 

Palau del Parlament, 26 de març de 2007 

M. Rosa Fortuny i Torroella 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’alumnat a què van diri
gits els programes de qualificació pro
fessional inicial 
Tram. 314-03751/08 

Formulació: M. Rosa Fortuny i Torroella, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

M. Rosa Fortuny i Torroella, diputada del Grup de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Govern. 

– A quin alumnat aniran dirigits els Programes de Qua
lificació Professional Inicial (PQPI) al qual fa referèn
cia el Pla de Govern 2007-2010? 

Palau del Parlament, 26 de març de 2007 

M. Rosa Fortuny i Torroella 
Diputada del G. P. de CiU 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre d’alumnes ma
triculats als cicles formatius de graus 
mitjà i superior durant els cursos 2004
2005, 2005-2006 i 2006-2007 
Tram. 314-03752/08 

Formulació: M. Rosa Fortuny i Torroella, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

M. Rosa Fortuny i Torroella, diputada del Grup de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Govern. 

– Quin és el nombre d’alumnes matriculats a Cicles 
Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior durant els 
cursos 2004-2005, 2005-2006 i 2006-2007? (es dema
nen les dades separades per territoris i per titularitat 
dels centres tot distingint els cicles a distància i aquells 
que es cursen mitjançant crèdits sols) 

Palau del Parlament, 26 de març de 2007 

M. Rosa Fortuny i Torroella 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió del Departa
ment de Salut per a implantar el diag
nòstic prenatal a la xarxa d’atenció pri
mària 
Tram. 314-03753/08 

Formulació: M. Assumpció Laïlla i Jou, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Assumpció Laïlla i Jou, diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern 

– Quina previsió temporal fa la Conselleria de Salut per 
la implementació del diagnòstic prenatal en la xarxa 
d’atenció primària? 

Palau del Parlament, 20 de març de 2007 

Assumpció Laïlla i Jou 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les retribucions dels pro
fessors de secundària que han estat 
destinats a centres de primària 
Tram. 314-03754/08 

Formulació: Irene Rigau i Oliver, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Irene Rigau i Oliver, diputada del Grup parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Govern, 

– Quines són les retribucions que perceben els profes
sors de la borsa de secundària que han estat destinats a 
centres de primària? 

Palau del Parlament, 23 de març de 2007 

Irene Rigau i Oliver 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les retribucions dels pro
fessors dels centres concertats d’edu
cació primària amb titulació diferent de 
la requerida 
Tram. 314-03755/08 

Formulació: Irene Rigau i Oliver, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Irene Rigau i Oliver, diputada del Grup parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Govern, 

– Quines són les retribucions que a través del pagament 
delegat que reben els professors i professores amb titu
lació diferent a la prevista per impartir l’ensenyament 
primari i que ocupen llocs de treball als centres d’ense
nyament primari concertat? 

Palau del Parlament, 23 de març de 2007 

Irene Rigau i Oliver 
Diputada del G. P. de CiU 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre de mestres de 
primària procedents del País Valencià 
i de les Illes Balears en el curs 2006
2007 
Tram. 314-03756/08 

Formulació: Irene Rigau i Oliver, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA  DEL PARLAMENT 

Irene Rigau i Oliver, diputada del Grup parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Govern, 

– Quin és el nombre de mestres de primària procedents 
del País Valencià i de les Illes Balears que han accedit 
a llocs de treball de les escoles públiques de Catalunya, 
al llarg del curs 2006-2007? 

– Quin coneixement del català han acreditat? 

Palau del Parlament, 23 de març de 2007 

Irene Rigau i Oliver 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre de places de 
professors especialistes en llengua 
anglesa convocades en les cinc darre
res convocatòries públiques d’oposi
cions 
Tram. 314-03757/08 

Formulació: Irene Rigau i Oliver, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Irene Rigau i Oliver, diputada del Grup parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Govern, 

– Quin és el nombre de places de professors especialis
tes en llengua anglesa que s’han convocat en les cinc 
darreres convocatòries públiques d’oposicions? 

Es demana la informació relativa al nombre de places 
convocades, el nombre de professors matriculats a les 
oposicions, presentats i aprovats. 

Palau del Parlament, 23 de març de 2007 

Irene Rigau i Oliver 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el coneixement que el 
conseller d’Interior, Relacions Institu
cionals i Participació té de la sol·licitud 
de més efectius dels Mossos d’Esqua
dra per a l’Hospitalet de Llobregat (Bar
celonès) 
Tram. 314-03758/08 

Formulació: Meritxell Borràs i Solé, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Meritxell Borràs i Solé, diputada del Grup de Conver
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’arti
cle 144 del Reglament de la Cambra formula la següent 
pregunta per escrit al Govern 

El Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya publica-
va el dia 13 de febrer de 2007 la següent pregunta 
d’aquesta diputada: 

– Té constància el conseller d’Interior que l’alcalde de 
l’Hospitalet de Llobregat, com a President de la Junta 
de Seguretat, hagi sol·licitat més efectius dels Mossos 
d’Esquadra per a la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat? 

La resposta del Govern a aquesta pregunta en data 5 de 
març ha estat la següent: 

«Des d’aquest departament es donarà compliment al 
calendari de desplegament del cos de Mossos d’Esqua
dra tal com està previst». 

Atès que aquesta resposta no correspon amb els termes 
de la pregunta, és pel que aquesta diputada torna a for
mular la mateixa pregunta: 

– Té constància el conseller d’Interior que l’alcalde de 
l’Hospitalet de Llobregat, com a President de la Junta 
de Seguretat, hagi sol·licitat més efectius dels Mossos 
d’Esquadra per a la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat? 

Palau del Parlament, 22 de març de 2007 

Meritxell Borràs i Solé 
Diputada del G. P. de CiU 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre de sancions per 
incompliment de la Llei de l’Estat 31/ 
1995, de prevenció de riscos laborals, 
que van acabar amb un recàrrec de 
prestacions 
Tram. 314-03759/08 

Formulació: Meritxell Borràs i Solé, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Meritxell Borràs i Solé, diputada del Grup de Conver
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’arti
cle 144 del Reglament de la Cambra formula la següent 
pregunta per escrit al Govern 

– Quin nombre de sancions imposades a les empreses 
per incompliment de la Llei 31/1995 de 8 de novembre, 
de prevenció de riscos laborals varen acabar en un re
càrrec de prestacions? 

Palau del Parlament, 22 de març de 2007 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les paralitzacions d’obra 
que van ésser denunciades davant la 
Fiscalia els anys 2005 i 2006 
Tram. 314-03761/08 

Formulació: Meritxell Borràs i Solé, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Meritxell Borràs i Solé, diputada del Grup de Conver
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’arti
cle 144 del Reglament de la Cambra formula la següent 
pregunta per escrit al Govern 

– Quantes paralitzacions d’obra van ser objecte de de
núncia davant la Fiscalia en els anys 2005-2006? 

Palau del Parlament, 22 de març de 2007 

Meritxell Borràs i Solé 
Diputada del G. P. de CiU 

Meritxell Borràs i Solé 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre de sancions per 
incompliment de la Llei de l’Estat 31/ 
1995, de prevenció de riscos laborals, 
que van ésser resoltes favorablement 
i les que van ésser retirades els anys 
2005 i 2006 
Tram. 314-03760/08 

Formulació: Meritxell Borràs i Solé, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Meritxell Borràs i Solé, diputada del Grup de Conver
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’arti
cle 144 del Reglament de la Cambra formula la següent 
pregunta per escrit al Govern 

– Quin nombre de sancions imposades a les empreses 
per incompliment de la Llei 31/1995 de 8 de novembre, 
de prevenció de riscos laborals van ser resoltes favora
blement els anys 2005 i 2006 en matèria de prevenció, 
i quantes varen ser retirades per caducitat en els seus 
terminis al no poder-se resoldre en els terminis indicats 
per llei o per defecte de forma? 

Palau del Parlament, 22 de març de 2007 

Meritxell Borràs i Solé 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els plans de seguretat 
d’obres dipositats per les empreses en 
el Departament de Treball 
Tram. 314-03762/08 

Formulació: Meritxell Borràs i Solé, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Meritxell Borràs i Solé, diputada del Grup de Conver
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’arti
cle 144 del Reglament de la Cambra formula la següent 
pregunta per escrit al Govern 

– Quants plans de seguretat d’obres hi ha dipositats per 
les empreses al Departament de Treball, i quants d’a
quests plans són comprovats abans del començament 
de l’obra per part de la Inspecció de Treball? 

Palau del Parlament, 22 de març de 2007 

Meritxell Borràs i Solé 
Diputada del G. P. de CiU 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre d’inspectors de 
treball a les províncies de Barcelona, 
Tarragona, Lleida i Girona 
Tram. 314-03763/08 

Formulació: Meritxell Borràs i Solé, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Meritxell Borràs i Solé, diputada del Grup de Conver
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’arti
cle 144 del Reglament de la Cambra formula la següent 
pregunta per escrit al Govern 

– Quants inspectors de treball tenien les demarcacions 
Barcelona, Lleida i Girona i Tarragona l’any 2002, i 
quants en té ara? 

Palau del Parlament, 22 de març de 2007 

Meritxell Borràs i Solé 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els motius pels quals la 
consellera de Treball té previst dema
nar al Ministeri de Treball més inspec
tors de treball per a les comarques 
occidentals i no per a altres zones 
Tram. 314-03765/08 

Formulació: Meritxell Borràs i Solé, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Meritxell Borràs i Solé, diputada del Grup de Conver
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’arti
cle 144 del Reglament de la Cambra formula la següent 
pregunta per escrit al Govern: 

Donat que vàrem presentar una pregunta per escrit al 
Govern 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, amb número d’iniciativa 314

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els inspectors de treball 
en excedència 
Tram. 314-03764/08 

Formulació: Meritxell Borràs i Solé, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Meritxell Borràs i Solé, diputada del Grup de Conver
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’arti
cle 144 del Reglament de la Cambra formula la següent 
pregunta per escrit al Govern 

– Quants inspectors/es de treball estan en excedència? 

– Quin càrrec concret de responsabilitat en el departa
ment de Treball ocupen els inspectors en excedència? 

Palau del Parlament, 22 de març de 2007 

Meritxell Borràs i Solé 
Diputada del G. P. de CiU 

01421/08. 

Vist que la contestació per part de la Consellera de Tre
ball no correspon amb la pregunta formulada. 

Formulem de nou la pregunta 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. 

Palau del Parlament, 20 de març de 2007 

Meritxell Borràs i Solé 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les persones mortes en 
accident de treball en el sector agríco
la els anys 2004, 2005 i 2006 
Tram. 314-03766/08 

Formulació: Meritxell Borràs i Solé, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Meritxell Borràs i Solé, diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Consell Executiu, 
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D’acord amb les dades proporcionades en la resposta a 
la pregunta parlamentària 314-01537/08, 

– Quantes persones van morir en accident de treball al 
sector de l’agricultura durant els anys 2004, 2005 i 
2006, i de quina nacionalitat eren? Es demana el nom
bre de persones per nacionalitat i per anys. 

Palau del Parlament, 26 de març de 2007 

Meritxell Borràs i Solé 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les persones mortes en 
accident de treball en el sector indus
trial els anys 2004, 2005 i 2006 
Tram. 314-03767/08 

Formulació: Meritxell Borràs i Solé, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Meritxell Borràs i Solé, diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Consell Executiu, 

D’acord amb les dades proporcionades en la resposta a 
la pregunta parlamentària 314-01537/08, 

– Quantes persones van morir en accident de treball al 
sector de la indústria durant els anys 2004, 2005 i 2006, 
i de quina nacionalitat eren? Es demana el nombre de 
persones per nacionalitat i per anys. 

Palau del Parlament, 26 de març de 2007 

Meritxell Borràs i Solé 
Diputada del G. P. de CiU 

D’acord amb les dades proporcionades en la resposta a 
la pregunta parlamentària 314-01537/08, 

– Quantes persones van morir en accident de treball al 
sector de la construcció durant els anys 2004, 2005 i 
2006, i de quina nacionalitat eren? Es demana el nom
bre de persones per nacionalitat i per anys. 

Palau del Parlament, 26 de març de 2007 

Meritxell Borràs i Solé 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les persones mortes en 
accident de treball en el sector de ser-
veis els anys 2004, 2005 i 2006 
Tram. 314-03769/08 

Formulació: Meritxell Borràs i Solé, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Meritxell Borràs i Solé, Diputada del Grup Parlamen
tari de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’es
tableix a l’article 144 del Reglament de la Cambra for
mula la següent pregunta per escrit al Consell Executiu, 

D’acord amb les dades proporcionades en la resposta a 
la pregunta parlamentària 314-01537/08, 

– Quantes persones van morir en accident de treball al 
sector dels serveis durant els anys 2004, 2005 i 2006, 
i de quina nacionalitat eren? Es demana el nombre de 
persones per nacionalitat i per anys. 

Palau del Parlament, 26 de març de 2007 

Meritxell Borràs i Solé 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les persones mortes en 
accident de treball en el sector de la 
construcció els anys 2004, 2005 i 2006 
Tram. 314-03768/08 

Formulació: Meritxell Borràs i Solé, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Meritxell Borràs i Solé, Diputada del Grup Parlamen
tari de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’es
tableix a l’article 144 del Reglament de la Cambra for
mula la següent pregunta per escrit al Consell Executiu, 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els recursos destinats per 
la Fundació Tripartida per a la Forma-
ció en l’Ocupació a Catalunya del 2004 
ençà 
Tram. 314-03770/08 

Formulació: Meritxell Borràs i Solé, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Meritxell Borràs i Solé, Diputada del Grup Parlamen
tari de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’es
tableix a l’article 144 del Reglament de la Cambra for
mula la següent pregunta per escrit al Govern, 

D’acord amb la resposta a la pregunta parlamentària 
314-01538/08, 

– Té coneixement el Govern de quants recursos ha des
tinat des de l’any 2004 la Fundació tripartita per a for
mació en l’ocupació a Catalunya? Es demana els recur
sos any per any. 

Palau del Parlament, 26 de març de 2007 

Meritxell Borràs i Solé 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la possibilitat que el Go
vern de l’Estat endarrereixi la devolu
ció dels arxius de Salamanca fins al 
2008 
Tram. 314-03772/08 

Formulació: Maria Carme Vidal i Huguet, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carme Vidal i Huguet, diputada del Grup Parlamenta
ri de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’esta
bleix a l’article 144 del Reglament de la Cambra, for
mula la següent pregunta per escrit al Govern: 

– Com valora, políticament, que no tècnica, que el go
vern espanyol pugui retardar el procés de devolució 
dels arxius de Salamanca fins l’any 2008 quan tots els 
condicionants tècnics ja fa sis mesos que estan resolts? 

Palau del Parlament, 20 de març de 2007 

Carme Vidal i Huguet 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el retorn de la documenta-
ció de particulars dipositada a l’Arxiu 
General de la Guerra Civil Espanyola, 
a Salamanca 
Tram. 314-03771/08 

Formulació: Maria Carme Vidal i Huguet, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carme Vidal i Huguet, diputada del Grup Parlamenta
ri de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’esta
bleix a l’article 144 del Reglament de la Cambra, for
mula la següent pregunta per escrit al Govern: 

– Quan preveu que es materialitzarà el retorn de la do
cumentació de particulars dipositada a l’Arxiu de Sala-
manca? 

Palau del Parlament, 20 de març de 2007 

Carme Vidal i Huguet 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures previstes per 
a aconseguir que el Govern de l’Estat 
no endarrereixi el retorn de la docu
mentació de particulars dipositada a 
l’Arxiu de Salamanca 
Tram. 314-03773/08 

Formulació: Maria Carme Vidal i Huguet, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carme Vidal i Huguet, diputada del Grup Parlamenta
ri de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’esta
bleix a l’article 144 del Reglament de la Cambra, for
mula la següent pregunta per escrit al Govern: 

– Quines mesures té previst adoptar per aconseguir que 
el govern espanyol no demori més el retorn de la docu
mentació de particulars dipositada a l’Arxiu de Sala-
manca que encara no ha retornat a Catalunya? 

Palau del Parlament, 20 de març de 2007 

Carme Vidal i Huguet 
Diputada del G. P. de CiU 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els recursos destinats al 
Consorci del Montsec els anys 2004, 
2005 i 2006 
Tram. 314-03774/08 

Formulació: Josep Grau i Seris, junta
ment amb un altre diputat del Grup Parla
mentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Grau i Seris, i Carme Vidal i Huguet, diputats del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord 
amb el que s’estableix a l’article 144 del Reglament de 
la Cambra formulen la següent pregunta per escrit al 
Govern, 

– Quants recursos ha destinat el Govern de la Genera
litat al Consorci del Montsec en els anys 2004, 2005 i 
2006? 

Palau del Parlament, 14 de març de 2007 

Josep Grau i Seris Carme Vidal i Huguet 
Diputat del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el conveni de col·laboració 
per a la Fira de Frankfurt entre l’Institut 
Ramon Llull i l’Institut d’Estudis Bale
àrics 
Tram. 314-03776/08 

Formulació: Maria Carme Vidal i Huguet, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carme Vidal i Huguet, diputada del Grup Parlamenta
ri de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’esta
bleix a l’article 144 del Reglament de la Cambra, for
mula la següent pregunta per escrit al Govern: 

– En què consisteix el conveni de col·laboració per a la 
Fira de Frankfurt signat entre l’Institut Ramon Llull i 
l’Institut d’Estudis Baleàrics? 

Palau del Parlament, 20 de març de 2007 

Carme Vidal i Huguet 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les línies d’actuació pre
vistes per al Consorci del Montsec 
Tram. 314-03775/08 

Formulació: Josep Grau i Seris, junta
ment amb un altre diputat del Grup Parla
mentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Grau i Seris, i Carme Vidal i Huguet, Diputats del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord 
amb el que s’estableix a l’article 144 del Reglament de 
la Cambra formulen la següent pregunta per escrit al 
Govern, 

– Quines són les línies d’actuació que té previst im
pulsar el Govern de la Generalitat en el Consorci del 
Montsec? 

Palau del Parlament, 14 de març de 2007 

Josep Grau i Seris Carme Vidal i Huguet 
Diputat del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’aportació econòmica de 
l’Institut d’Estudis Baleàrics per a la 
Fira de Frankfurt 
Tram. 314-03777/08 

Formulació: Maria Carme Vidal i Huguet, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carme Vidal i Huguet, diputada del Grup Parlamenta
ri de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’esta
bleix a l’article 144 del Reglament de la Cambra, for
mula la següent pregunta per escrit al Govern: 

– Quants diners aportarà l’Institut d’Estudis Baleàrics 
per finançar la presència de la cultura catalana a la Fira 
de Frankfurt? 

Palau del Parlament, 20 de març de 2007 

Carme Vidal i Huguet 
Diputada del G. P. de CiU 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la llengua dels escriptors 
de les Illes Balears presents a la Fira 
de Frankfurt 
Tram. 314-03778/08 

Formulació: Maria Carme Vidal i Huguet, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carme Vidal i Huguet, diputada del Grup Parlamenta
ri de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’esta
bleix a l’article 144 del Reglament de la Cambra, for
mula la següent pregunta per escrit al Govern: 

– La presència d’escriptors de les Illes Balears a la Fira 
de Frankfurt estarà integrada només per autors que es
criuen en llengua catalana o també n’hi haurà que se 
serveixen de la llengua castellana? 

Palau del Parlament, 20 de març de 2007 

Carme Vidal i Huguet 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els contactes amb el Go
vern Balear sobre la Fira de Frankfurt 
Tram. 314-03780/08 

Formulació: Maria Carme Vidal i Huguet, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carme Vidal i Huguet, diputada del Grup Parlamenta
ri de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’esta
bleix a l’article 144 del Reglament de la Cambra, for
mula la següent pregunta per escrit al Govern: 

– Quins contactes ha tingut el govern de la Generalitat 
per convidar el govern de les Illes a participar del pro
jecte de Frankfurt, i si n’hi ha hagut, quines raons han 
motivat a desestimar la col·laboració? 

Palau del Parlament, 20 de març de 2007 

Carme Vidal i Huguet 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els contactes amb la Ge
neralitat Valenciana sobre la Fira de 
Frankfurt 
Tram. 314-03779/08 

Formulació: Maria Carme Vidal i Huguet, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carme Vidal i Huguet, diputada del Grup Parlamenta
ri de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’esta
bleix a l’article 144 del Reglament de la Cambra, for
mula la següent pregunta per escrit al Govern: 

– Quins contactes ha tingut el govern de la Generalitat 
de Catalunya per convidar el govern de la Generalitat va
lenciana a participar del projecte de Frankfurt, i si n’hi 
ha hagut, quines raons han motivat a desestimar la col·la
boració? 

Palau del Parlament, 20 de març de 2007 

Carme Vidal i Huguet 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’aportació econòmica del 
Ministeri de Cultura per al Consorci del 
Museu d’Art Contemporani de Barcelo
na 
Tram. 314-03781/08 

Formulació: Maria Carme Vidal i Huguet, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carme Vidal i Huguet, diputada del Grup Parlamenta
ri de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’esta
bleix a l’article 144 del Reglament de la Cambra, for
mula la següent pregunta per escrit al Govern: 

– Quants diners aportarà el ministeri de Cultura a can-
vi de la seva participació en el consorci del Museu 
d’Art Contemporani de Barcelona? 

Palau del Parlament, 20 de març de 2007 

Carme Vidal i Huguet 
Diputada del G. P. de CiU 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’aportació econòmica del 
Govern de l’Estat per al Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona fins al 
2006 
Tram. 314-03782/08 

Formulació: Maria Carme Vidal i Huguet, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carme Vidal i Huguet, diputada del Grup Parlamenta
ri de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’esta
bleix a l’article 144 del Reglament de la Cambra, for
mula la següent pregunta per escrit al Govern: 

– Fins a l’any 2006, el govern espanyol ha aportat di
ners en alguna ocasió per finançar el Museu d’Art Con
temporani de Barcelona? 

Palau del Parlament, 20 de març de 2007 

Carme Vidal i Huguet 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el desplegament previst 
de la llei d’administració electrònica 
Tram. 314-03783/08 

Formulació: Josep Maria Pelegrí i Aixut, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Maria Pelegrí i Aixut, Portaveu Adjunt del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el 
que s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cam
bra formula la següent pregunta per escrit al Govern 

Davant la futura aprovació d’una de llei d’administra
ció electrònica que contempla com a termini obligato
ri el fet que el 31 de desembre de 2009 totes les admi
nistracions públiques hagin de garantir el dret dels 
ciutadans i ciutadanes i les empreses a relacionar-se 
amb l’administració mitjançant mitjans electrònics, in
teressa conèixer: 

– Quin és el capteniment del Govern en relació a aques
ta iniciativa legislativa? 

– Quins passos preveu dur a terme el Govern pel que fa 
al seu desenvolupament? 

– En quins terminis? 

– Quin serà el seu cost? 

Palau del Parlament, 12 de març de 2007 

Josep Ma Pelegrí i Aixut 
Portaveu Adjunt del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la construcció del centre 
d’educació infantil i primària de Sant 
Iscle de Vallalta (Maresme) 
Tram. 314-03784/08 

Formulació: Joan Morell i Comas, junta
ment amb un altre diputat del Grup Parla
mentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Joan Morell i Comas, i Ramon Camp i Batalla, diputats 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord 
amb el que estableix l’article 144 del Reglament de la 
Cambra, formulen la següent pregunta al Govern, per 
tal que sigui contestada per escrit: 

Coneixedors que la Conselleria d’Educació de la Gene
ralitat de Catalunya té previst la construcció del nou 
CEIP de Sant Iscle de Vallalta a la comarca del Mares-
me. 

– Quan és previst que s’iniciïn i finalitzin les obres de 
construcció? 

Palau del Parlament, 14 de març de 2007 

Joan Morell i Comas Ramon Camp i Batalla 
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’obertura del centre d’e
ducació infantil i primària de Sant Vi
cenç de Montalt (Maresme) 
Tram. 314-03785/08 

Formulació: Joan Morell i Comas, junta
ment amb un altre diputat del Grup Parla
mentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Joan Morell i Comas, i Ramon Camp i Batalla, diputats 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord 
amb el que estableix l’article 144 del Reglament de la 
Cambra, formulen la següent pregunta al Govern, per 
tal que sigui contestada per escrit: 
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Coneixedors que la conselleria d’Educació de la Gene
ralitat de Catalunya està construint un nou CEIP a Sant 
Vicenç de Montalt. 

– Es cert que només s’obrirà la nova escola fins a 2n i 
no fins a 6è de primària com sempre s’havia dit? 

Palau del Parlament, 14 de març de 2007 

Joan Morell i Comas Ramon Camp i Batalla 
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les actuacions en el camp 
de l’equitat de gènere en l’ús de l’espai 
urbà i els equipaments en els projec
tes de millora de barris, àrees urbanes 
i viles que requereixen una atenció 
especial 
Tram. 314-03786/08 

Formulació: Marta Llorens i Garcia, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Marta Llorens i Garcia, Diputada del Grup Parlamen
tari de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’es
tableix a l’article 144 del Reglament de la Cambra for
mula la següent pregunta per escrit al Govern, 

– Quins projectes s’han dut a terme, en el marc de la 
Llei 2/2004, de millora de barris, àrees urbanes i viles 
que requereixen una atenció especial, en el camp de 
l’equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i equipa
ments? 

Es demana detall del projecte, el barri i la ciutat on 
s’han realitzat, el grau d’execució del projecte i el cost 
del mateix. 

Palau del Parlament, 22 de març de 2007 

Marta Llorens i Garcia 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els punts d’informació per 
a les dones creats i previstos en els 
projectes de millora de barris, àrees 
urbanes i viles que requereixen una 
atenció especial 
Tram. 314-03787/08 

Formulació: Marta Llorens i Garcia, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Marta Llorens i Garcia, Diputada del Grup Parlamen
tari de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’es
tableix a l’article 144 del Reglament de la Cambra for
mula la següent pregunta per escrit al Govern, 

– Quants punts d’informació per a les dones, en el marc 
de la Llei 2/2004, de millora de barris, àrees urbanes i 
viles que requereixen una atenció especial, s’han cre
at des de l’entrada en vigor de l’esmentada llei? Quants 
més n’hi ha previstos? 

Es demana el nombre, i el barri i la ciutat on s’han creat 
aquests punts d’informació. 

Palau del Parlament, 22 de març de 2007 

Marta Llorens i Garcia 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els locals habilitats per a 
associacions de dones en els projec
tes de millora de barris, àrees urbanes 
i viles que requereixen una atenció 
especial 
Tram. 314-03788/08 

Formulació: Marta Llorens i Garcia, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Marta Llorens i Garcia, Diputada del Grup Parlamen
tari de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’es
tableix a l’article 144 del Reglament de la Cambra for
mula la següent pregunta per escrit al Govern, 

– Quants locals s’han habilitat, en el marc de la Llei 2/ 
2004, de millora de barris, àrees urbanes i viles que 
requereixen una atenció especial, per a associacions de 
dones? 
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Es demana nombre, i el barri i la ciutat on s’han habi
litat aquests locals, i el nom de les associacions de do
nes que n’han estat beneficiades.. 

Palau del Parlament, 22 de març de 2007 

Marta Llorens i Garcia 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’estudi «Anàlisi de l’im
pacte de gènere en els reglaments d’or
denament municipal dels ajuntaments 
catalans», de l’Institut Català de les 
Dones 
Tram. 314-03789/08 

Formulació: Marta Llorens i Garcia, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Marta Llorens i Garcia, Diputada del Grup Parlamen
tari de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’es
tableix a l’article 144 del Reglament de la Cambra for
mula la següent pregunta per escrit al Govern, 

– En quina data es va lliurar a l’Institut Català de les 
Dones l’estudi «Anàlisi de l’impacte de gènere en els 
reglaments d’ordenament municipal dels ajuntaments 
catalans» encarregat pel mateix Institut el 27 de març 
de 2006? 

Palau del Parlament, 26 de març de 2007 

Marta Llorens i Garcia 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les places d’escola bres
sol del Baix Llobregat 
Tram. 314-03790/08 

Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Santi Rodríguez i Serra, diputat del Grup Parlamenta
ri del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

1. Quantes places d’escola bressol de titularitat públi
ca existeixen a la comarca del Baix Llobregat, desglos
sat per municipis i administració titular de la plaça? 

2. Quantes places d’escola bressols concertades existei
xen a la comarca del Baix Llobregat, desglossat per 
municipi i percentatge de la plaça que finança l’admi
nistració? 

3. Quina es la previsió de creació de noves places d’es
cola bressol, desglossat per municipi, titularitat i data 
prevista d’entrada en servei? 

4. Quina es la ràtio de places per habitant, desglossat 
per municipis i global de la comarca? 

Palau del Parlament, 29 de març de 2007 

Santi Rodríguez i Serra 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les places de centre de dia 
del Baix Llobregat 
Tram. 314-03791/08 

Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Santi Rodríguez i Serra, diputat del Grup Parlamenta
ri del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

1. Quantes places de centre de dia de titularitat públi
ca existeixen a la comarca del Baix Llobregat, desglos
sat per municipis i administració titular de la plaça? 

2. Quantes places de centre de dia concertades existei
xen a la comarca del Baix Llobregat, desglossat per 
municipis? 

3. Quina es la previsió de creació de noves places de 
centre de dia, desglossat per municipi, titularitat i data 
prevista d’entrada en servei? 

4. Quina es la ràtio de places per habitant, desglossat 
per municipis i global de la comarca? 

Palau del Parlament, 29 de març de 2007 

Santi Rodríguez i Serra 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les places residencials 
per a la tercera edat del Baix Llobregat 
Tram. 314-03792/08 

Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Santi Rodríguez i Serra, diputat del Grup Parlamenta
ri del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

1. Quantes places de centre de dia de titularitat públi
ca existeixen a la comarca del Baix Llobregat, desglos
sat per municipis i administració titular de la plaça? 

2. Quantes places de centre de dia concertades existei
xen a la comarca del Baix Llobregat, desglossat per 
municipis? 

3. Quina es la previsió de creació de noves places de 
centre de dia, desglossat per municipi, titularitat i data 
prevista d’entrada en servei? 

4. Quina es la ràtio de places per habitant, desglossat 
per municipis i global de la comarca? 

Palau del Parlament, 29 de març de 2007 

Santi Rodríguez i Serra 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els barracons escolars del 
Baix Llobregat 
Tram. 314-03793/08 

Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Santi Rodríguez i Serra, diputat del Grup Parlamenta
ri del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

3.25.15. 

1. Quants barracons escolars existeixen a la comarca 
del Baix Llobregat, desglossat per municipi i centre 
educatiu? 

2. Quants alumnes de la comarca del Baix Llobregat 
cursen els seus estudis en barracons, desglossat per 
municipis? 

3. Quants barracons té previst instal·lar pròximament el 
Govern en centres educatius del Baix Llobregat? 

Palau del Parlament, 29 de març de 2007 

Santi Rodríguez i Serra 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la depuració d’aigües resi
duals i la disponibilitat de deixalleries 
al Baix Llobregat 
Tram. 314-03794/08 

Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Santi Rodríguez i Serra, diputat del Grup Parlamenta
ri del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

1. Quants municipis del Baix Llobregat no depuren 
encara la totalitat de les seves aigües residuals? Quins 
municipis son aquests i quines accions estan previstes 
per solucionar aquesta situació? 

2. Quins municipis del Baix Llobregat no disposen de 
deixalleria? 

Palau del Parlament, 29 de març de 2007 

Santi Rodríguez i Serra 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les places hospitalàries 
del Baix Llobregat 
Tram. 314-03795/08 

Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Santi Rodríguez i Serra, diputat del Grup Parlamenta
ri del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

1. Quantes places hospitalàries existeixen a la comarca 
del Baix Llobregat i en quins municipis estan ubicades? 

2. Quina és la ràtio de places hospitalàries per habitant 
a la comarca del Baix Llobregat? 

Palau del Parlament, 29 de març de 2007 

Santi Rodríguez i Serra 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les ambulàncies d’emer
gència del Baix Llobregat 
Tram. 314-03796/08 

Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Santi Rodríguez i Serra, diputat del Grup Parlamenta
ri del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

1. Quantes ambulàncies d’emergències operen a la co
marca del Baix Llobregat? 

2. On tenen la base aquestes ambulàncies i sobre quins 
municipis operen cadascuna d’elles? 

3. Quina és la ràtio d’ambulàncies per habitant a la co
marca del Baix Llobregat i quina és la ràtio de Catalunya? 

Palau del Parlament, 29 de març de 2007 

Santi Rodríguez i Serra 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els centres d’atenció pri
mària i els dispensaris del Baix Llobre
gat 
Tram. 314-03797/08 

Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Santi Rodríguez i Serra, diputat del Grup Parlamenta
ri del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

1. Quina és la relació de CAP’s a la comarca del Baix 
Llobregat, el seu horari, especialitats que donen servei, 
plantilla i municipis que cobreix? 

2. Quina és la relació de dispensaris municipals de la 
comarca del Baix Llobregat, l’horari d’atenció, i met
ges desplaçats per visitar? 

3. Quants metges presten serveis en l’atenció primària 
a la comarca del Baix Llobregat? 

4. Quants infermers o infermeres i altre personal sani
tari presten servei en l’atenció primària a la comarca 
del Baix Llobregat? 

5. Quant personal administratiu presta servei en l’aten
ció primària del Baix Llobregat? 

6. Quins nous centres es preveu que entrin en servei 
l’any 2007? 

7. Quina és la previsió d’increment de plantilles per 
l’any 2007? 

Palau del Parlament, 29 de març de 2007 

Santi Rodríguez i Serra 

3.25.15. 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els pisos pont per a dones 
maltractades al Baix Llobregat 
Tram. 314-03798/08 

Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Santi Rodríguez i Serra, diputat del Grup Parlamenta
ri del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

1. Quants pisos ponts per a dones maltractades existei
xen a la comarca del Baix Llobregat? 

2. A quantes persones poden acollir aquests pisos pont? 

3. En quins municipis estan situats aquests pisos pont? 

4. Esta previst incrementar el número de pisos ponts 
durant l’any 2007? 

Palau del Parlament, 29 de març de 2007 

Santi Rodríguez i Serra 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les grans superfícies co
mercials del Baix Llobregat 
Tram. 314-03799/08 

Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Santi Rodríguez i Serra, diputat del Grup Parlamenta
ri del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

1. Quantes grans superfícies comercials existeixen a la 
comarca del Baix Llobregat i a quins municipis estan 
ubicades? 

3.25.15. 

2. Quants metres quadrats de gran superfície comerci
al existeixen a la comarca del Baix Llobregat, desglos
sat per municipis? 

Palau del Parlament, 29 de març de 2007 

Santi Rodríguez i Serra 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els parcs de bombers del 
Baix Llobregat 
Tram. 314-03800/08 

Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Santi Rodríguez i Serra, diputat del Grup Parlamenta
ri del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

1. Quants parcs de bombers hi ha a la comarca del Baix 
Llobregat i a quins municipis estan ubicats i quants 
bombers hi son destinats a cadascuna d’ells? 

2. Quants vehicles de bombers tenen la seva base als 
parcs de bombers del Baix Llobregat, desglossat per 
municipi i tipus de vehicle? 

3. Quina és la previsió d’increment d’aquests efectius 
per aquest any? 

Palau del Parlament, 29 de març de 2007 

Santi Rodríguez i Serra 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les places penitenciàries 
del Baix Llobregat 
Tram. 314-03801/08 

Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Santi Rodríguez i Serra, diputat del Grup Parlamenta
ri del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

1. Quantes places penitenciaries hi ha a la comarca del 
Baix Llobregat a 31 de desembre de 2006, desglossat 
per centre? 

2. Quina és la previsió d’entrada en servei de noves 
places penitenciaries a la comarca del Baix Llobregat 
durant l’any 2007? 

Palau del Parlament, 29 de març de 2007 

Santi Rodríguez i Serra 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les biblioteques del Baix 
Llobregat 
Tram. 314-03802/08 

Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Santi Rodríguez i Serra, diputat del Grup Parlamenta
ri del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

1. Quantes biblioteques de titularitat pública existeixen 
a la comarca del Baix Llobregat, desglossat per muni
cipis i administració titular? 

2. Quina és la previsió d’entrada en servei de noves 
biblioteques a la comarca del Baix Llobregat i a quins 
municipis? 

Palau del Parlament, 29 de març de 2007 

Santi Rodríguez i Serra 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els beneficiaris de la ren
da mínima d’inserció del Baix Llobre
gat 
Tram. 314-03803/08 

Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Santi Rodríguez i Serra, diputat del Grup Parlamenta
ri del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

1. Quants beneficiaris de la Renda Mínima d’Inserció 
hi ha a la comarca del Baix Llobregat, desglossat per 
municipis a 31 de desembre de 2005 i a 31 de desem
bre de 2006? 

Palau del Parlament, 29 de març de 2007 

Santi Rodríguez i Serra 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la inversió en carreteres al 
Baix Llobregat 
Tram. 314-03804/08 

Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Santi Rodríguez i Serra, diputat del Grup Parlamenta
ri del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

1. Quina ha estat la inversió total en carreteres a la co
marca del Baix Llobregat per part de la Generalitat 
durant l’any 2006? 

2. Quina és la inversió que es preveu per part de la 
Generalitat per les carreteres de la comarca del Baix 
Llobregat durant l’any 2007? 

3.25.15. 
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3. Quines actuacions s’han iniciat o acabat durant l’any 
2006 i quina és la previsió pel 2007? 

Palau del Parlament, 29 de març de 2007 

Santi Rodríguez i Serra 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el Parc Agrari del Baix Llo
bregat 
Tram. 314-03805/08 

Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Santi Rodríguez i Serra, diputat del Grup Parlamenta
ri del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

1. Quin és el capteniment del Govern respecte al Parc 
Agrari del Baix Llobregat? 

2. Quines propostes de futur té el Govern respecte el 
Parc Agrari del Baix Llobregat? 

Palau del Parlament, 29 de març de 2007 

Santi Rodríguez i Serra 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les actuacions previstes 
per a millorar les polítiques en favor de 
la pagesia al Baix Llobregat durant el 
2007 
Tram. 314-03806/08 

Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Santi Rodríguez i Serra, diputat del Grup Parlamenta
ri del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

3.25.15. 

1. Quines actuacions té previstes el Govern per a incre
mentar i millorar les polítiques en favor de la pagesia al 
Baix Llobregat durant l’any 2007? 

Palau del Parlament, 29 de març de 2007 

Santi Rodríguez i Serra 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els ajuts de suport a les 
famílies amb fills a càrrec del 2006 al 
Baix Llobregat 
Tram. 314-03807/08 

Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Santi Rodríguez i Serra, diputat del Grup Parlamenta
ri del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

1. Quantes famílies van rebre ajuts de suport a les famí
lies amb fills menors de tres anys, nombroses i mono
parentals amb infants menors de sis anys a la comarca 
del Baix Llobregat durant l’any 2006, desglossat per 
municipis? 

2. Quina va ser la suma total del ajuts concedits a la 
comarca del Baix Llobregat? 

Palau del Parlament, 29 de març de 2007 

Santi Rodríguez i Serra 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les places per a persones 
amb disminució psíquica del Baix Llo
bregat 
Tram. 314-03808/08 

Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Santi Rodríguez i Serra, diputat del Grup Parlamenta
ri del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 
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Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

1. Quantes noves places per a persones amb disminu
ció psíquica té previst crear el Govern de la Generali
tat a la comarca del Baix Llobregat, desglossat per 
municipis i data prevista de entrada en servei? 

2. Quantes places per a persones amb disminució psí
quica existeixen actualment a la comarca del Baix Llo
bregat, desglossat per municipis, titularitat i percentatge 
del cost de la plaça que cobreix la Generalitat? 

Palau del Parlament, 29 de març de 2007 

Santi Rodríguez i Serra 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les escoles oficials d’idio
mes i les places per a l’ensenyament 
d’idiomes del Baix Llobregat 
Tram. 314-03809/08 

Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Santi Rodríguez i Serra, diputat del Grup Parlamenta
ri del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

1. Quantes escoles oficials d’idiomes estan ubicades a 
la comarca del Baix Llobregat i en quins municipis? 

2. Quantes places per l’ensenyament d’idiomes hi ha en 
aquesta comarca i quins idiomes son els que s’ensenyen 
en cada centre? 

3. Té previst el Govern crear nous centres o noves pla
ces en els propers dos anys a la comarca del Baix Llo
bregat? En cas afirmatiu, on està previst crear-les? 

Palau del Parlament, 29 de març de 2007 

Santi Rodríguez i Serra 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les actuacions i les inver
sions previstes pel Departament d’E
ducació al Baix Llobregat 
Tram. 314-03810/08 

Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Santi Rodríguez i Serra, diputat del Grup Parlamenta
ri del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

– Quines són les actuacions i inversions previstes pel 
Departament d’Educació a la comarca del Baix Llobre
gat? 

Palau del Parlament, 29 de març de 2007 

Santi Rodríguez i Serra 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les actuacions i les inver
sions previstes pel Departament de 
Cultura i Mitjans de Comunicació al 
Baix Llobregat 
Tram. 314-03811/08 

Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Santi Rodríguez i Serra, diputat del Grup Parlamenta
ri del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

– Quines són les actuacions i inversions previstes pel 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació a la 
comarca del Baix Llobregat? 

Palau del Parlament, 29 de març de 2007 

Santi Rodríguez i Serra 

3.25.15. 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les actuacions i les inver
sions previstes pel Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques al 
Baix Llobregat 
Tram. 314-03812/08 

Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Santi Rodríguez i Serra, diputat del Grup Parlamenta
ri del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

– Quines són les actuacions i inversions previstes pel 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques a 
la comarca del Baix Llobregat? 

Palau del Parlament, 29 de març de 2007 

Santi Rodríguez i Serra 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les actuacions i les inver
sions previstes pel Departament de 
Salut al Baix Llobregat 
Tram. 314-03814/08 

Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Santi Rodríguez i Serra, diputat del Grup Parlamenta
ri del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

– Quines són les actuacions i inversions previstes pel 
Departament de Salut a la comarca del Baix Llobregat? 

Palau del Parlament, 29 de març de 2007 

Santi Rodríguez i Serra 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les actuacions i les inver
sions previstes pel Departament de 
Medi Ambient i Habitatge al Baix Llo
bregat 
Tram. 314-03813/08 

Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Santi Rodríguez i Serra, diputat del Grup Parlamenta
ri del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

– Quines són les actuacions i inversions previstes pel 
Departament de Medi Ambient i Habitatge a la comar
ca del Baix Llobregat? 

Palau del Parlament, 29 de març de 2007 

Santi Rodríguez i Serra 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les actuacions i les inver
sions previstes pel Departament d’In
terior al Baix Llobregat 
Tram. 314-03815/08 

Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Santi Rodríguez i Serra, diputat del Grup Parlamenta
ri del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

– Quines són les actuacions i inversions previstes pel 
Departament d’Interior a la comarca del Baix Llobre
gat? 

Palau del Parlament, 29 de març de 2007 

Santi Rodríguez i Serra 

3.25.15. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les actuacions i les inver
sions previstes pel Departament d’Ac
ció Social i Ciutadania al Baix Llobre
gat 
Tram. 314-03816/08 

Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Santi Rodríguez i Serra, diputat del Grup Parlamenta
ri del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

– Quines són les actuacions i inversions previstes pel 
Departament d’Acció Social i Ciutadania a la comarca 
del Baix Llobregat? 

Palau del Parlament, 29 de març de 2007 

Santi Rodríguez i Serra 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les previsions del Depar
tament de Salut respecte a l’ampliació 
del CAP de la Llagosta 
Tram. 314-03817/08 

Formulació: M. Dolors Montserrat i Culle
ré, del Grup Parlamentari del Partit Popu
lar de Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

M. Dolors Montserrat i Culleré, diputada del Grup Par
lamentari 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: 

El CAP de la Llagosta fa temps que requereix d’una 
ampliació ja que les actuals instal·lacions no són les 
adequades per la demanda existent. En un principi la 
Generalitat tenia que redactar aquest any el projecte 
d’ampliació, però no s’ha fet encara. 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Parla
mentari: 

1. Quines són les previsions del Departament de Salut 
respecte a l’ampliació del CAP de La Llagosta? 

2. Ha rebut el Departament de Salut alguna proposta de 
l’Ajuntament de La Llagosta per una ubicació alterna
tiva al CAP de La Llagosta, i si és el cas, quina és 
aquesta ubicació i quines són les condicions? 

Palau del Parlament, 28 de març de 2007 

M. Dolors Montserrat i Culleré 

3.27.	 PREGUNTES AL DIRECTOR GENERAL I AL 
CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE LA COR
PORACIÓ CATALANA DE RÀDIO I TELEVI
SIÓ 

PREGUNTES PER ESCRIT3.27.15. 

Pregunta al director general de la Cor
poració Catalana de Ràdio i Televisió a 
respondre per escrit sobre els progra
mes relatius a la memòria històrica 
emesos del 2004 ençà 
Tram. 315-00028/08 

Formulació: Josep Maria Pelegrí i Aixut, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
30.03.2007 

A LA MESA DE LA COMISSIÓ DE CONTROL DE L’ACTUA
CIÓ DE LA CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVI
SUALS 

Josep Maria Pelegrí i Aixut, Portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari 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. 

– Quants programes, amb quins títols, en quins canals 
i en quines hores s’han emès des de la Corporació Ca
talana de Radio i Televisió, vinculats o amb continguts 
relacionats amb la memòria històrica, durant els anys 
2004, 2005, 2006 i 2007? 

Palau del Parlament, 27 de març de 2007 

Josep Ma Pelegrí i Aixut 
Portaveu Adjunt del G. P. de CiU 

3.27.15. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 




