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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 els recursos obtinguts per la Generali
tat per mitjà de subhastes de pagarés el 2006 (tram. 
314-01213/08). Resposta del Govern. p. 11 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’aplicació electrònica e-catàleg (tram. 
314-02189/08). Resposta del Govern. p. 11 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre la constitució d’una comissió executiva a 
l’Agència Catalana de Consum (tram. 314-02971/08). 
Resposta del Govern. p. 12 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les funcions de la comissió executiva de 
l’Agència Catalana de Consum (tram. 314-02972/08). 
Resposta del Govern. p. 12 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la valoració que el Departament d’Eco
nomia i Finances fa dels canvis normatius en matè
ria de joc dels darrers tres anys (tram. 314-02993/08). 
Resposta del Govern. p. 12 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les causes per les quals el conseller 
d’Economia i Finances no va impulsar abans de l’1 
de novembre de 2006 l’aprovació i la publicació del 
calendari d’obertura dels establiments comercials en 
diumenge i festius per al 2007 (tram. 314-03321/08). 
Resposta del Govern. p. 13 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures previstes per a reduir l’im
pacte de l’encariment de la factura energètica per a 
les empreses (tram. 314-03683/08). Resposta del 
Govern. p. 13 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures compensatòries per la im
plantació de centrals eòliques als ajuntaments de la 
Terra Alta (tram. 314-03833/08). Resposta del Go
vern. p. 14 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre els contactes amb ajuntaments i ciutadans 
de la Terra Alta per a arribar a acords per a la implan
tació de centrals eòliques (tram. 314-03834/08). Res-
posta del Govern. p. 14 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les gestions amb els ajuntaments i les 
associacions representatives d’ens locals amb rela
ció a la nova regulació de l’enllumenat públic (tram. 
314-04018/08). Resposta del Govern. p. 14 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la potenciació de l’estalvi energètic 
(tram. 314-04358/08). Resposta del Govern. p. 15 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la potenciació de l’ús de les energies 
renovables (tram. 314-04359/08). Resposta del Go
vern. p. 15 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la construcció de set centrals de cicle 
combinat durant aquesta legislatura (tram. 314
04364/08). Resposta del Govern. p. 16 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el creixement de l’energia eòlica (tram. 
314-04365/08). Resposta del Govern. p. 16 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la potenciació dels mecanismes de col·la
boració amb el sector financer (tram. 314-04373/08). 
Resposta del Govern. p. 17 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la construcció de l’Hospital Comarcal de 
la Redosa (Vallès Occidental) (tram. 314-07172/08). 
Resposta del Govern. p. 17 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els expedients sancionadors oberts a 
entitats, serveis i establiments socials el 2006 (tram. 
314-07454/08). Resposta del Govern. p. 18 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la situació d’adjudicació de la gestió del 
servei integral d’atenció a la dona maltractada a les 
comarques del Camp de Tarragona (tram. 314
07760/08). Resposta del Govern. p. 18 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les raons per les quals no s’ha fet el 
trasllat de la casa de dones maltractades de Tarra
gona (tram. 314-07761/08). Resposta del Govern. p. 19 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la instal·lació del nou servei integral 
d’atenció a la dona maltractada a les comarques del 
Camp de Tarragona (tram. 314-07762/08). Respos
ta del Govern. p. 19 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les raons de la suspensió del concurs 
d’adjudicació del servei integral d’atenció a la dona 
maltractada a les comarques del Camp de Tarrago
na el 2006 (tram. 314-07763/08). Resposta del 
Govern. p. 19 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la formació de les persones amb sín
drome de Down (tram. 314-07801/08). Resposta 
del Govern. p. 19 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les sol·licituds per a inversions acollides 
al règim d’ajuts per a la incorporació de joves agri
cultors, la modernització i la diversificació de les 
explotacions agràries del 1990 al 2003 (tram. 314
07805/08). Resposta del Govern. p. 20 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les sol·licituds per a inversions acollides 
al règim d’ajuts per a la incorporació de joves agri
cultors, la modernització i la diversificació de les 
explotacions agràries del 2004 al 2007 (tram. 314
07806/08). Resposta del Govern. p. 20 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la cessió o la construcció de centres 
educatius per a persones sordes (tram. 314-07808/ 
08). Resposta del Govern. p. 20 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el servei de ginecologia del centre 
d’atenció primària de Piera (Anoia) (tram. 314
07957/08). Resposta del Govern. p. 21 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la col·laboració de l’Institut Català de la 
Salut amb l’entitat Global Infantil (tram. 314-08040/ 
08). Resposta del Govern. p. 21 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la col·laboració de l’Institut Català de la 
Salut amb la Fundació Gil Losada (tram. 314
08041/08). Resposta del Govern. p. 21 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’anul·lació de la Diada del Vi Novell 
(tram. 314-08055/08). Resposta del Govern. p. 22 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la normativa per al desplegament de la 
Llei de l’Estat 39/2006, de promoció de l’autonomia 
personal i atenció a les persones en situació de 
dependència, i de la Llei 12/2007, de serveis soci
als (tram. 314-08067/08). Resposta del Govern. p. 22 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les gestions fetes davant el Govern de 
l’Estat per a l’arranjament del tram Xerallo - Pont de 
Suert de la carretera N-260 (tram. 314-08135/08). 
Resposta del Govern. p. 23 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures preses amb relació a la 
repercussió en la mobilitat de les persones de la 
prolongació dels Ferrocarrils de la Generalitat a 
Terrassa (Vallès Occidental) (tram. 314-08147/08). 
Resposta del Govern. p. 23 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures de seguretat preses per a 
executar la prolongació dels Ferrocarrils de la Ge
neralitat a Terrassa (Vallès Occidental) (tram. 314
08148/08). Resposta del Govern. p. 24 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la plantilla de directius de Gisa (tram. 
314-08149/08). Resposta del Govern. p. 24 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les proteccions establertes pel Departa
ment de Medi Ambient i Habitatge amb relació a la 
construcció del túnel d’Horta (tram. 314-08150/08). 
Resposta del Govern. p. 25 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la data d’inici de les obres d’adaptació 
de l’estació de Les Corts de la línia 3 del metro 
(tram. 314-08175/08). Resposta del Govern. p. 26 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les obres realitzades per a adaptar l’es
tació de Les Corts de la línia 3 del metro (tram. 314
08176/08). Resposta del Govern. p. 26 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la fase de les obres d’adaptació de l’es
tació de Les Corts de la línia 3 del metro (tram. 314
08177/08). Resposta del Govern. p. 26 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el calendari d’execució de les obres 
d’adaptació de l’estació de Les Corts de la línia 3 del 
metro (tram. 314-08178/08). Resposta del Govern. p. 26 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la data de finalització de les obres 
d’adaptació de l’estació de Les Corts de la línia 3 del 
metro (tram. 314-08179/08). Resposta del Govern. p. 26 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la intenció de sol·licitar un informe a la 
Comissió Jurídica Assessora sobre el Projecte de 
decret de creació del registre d’empreses sanciona-
des per infraccions molt greus en matèria de pre
venció de riscos laborals (tram. 314-08181/08). 
Resposta del Govern. p. 27 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’eixamplament i l’asfaltatge del tram de 
carretera entre la Mola d’Amunt i Castellnou (Pa
llars Jussà) (tram. 314-08183/08). Resposta del 
Govern. p. 27 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’eixamplament de la carretera entre 
Xerrallo i la Mola d’Amunt (Pallars Jussà) (tram. 
314-08184/08). Resposta del Govern. p. 28 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la renovació dels trens Catalunya Ex
prés en servei a la línia Barcelona - Portbou (tram. 
314-08189/08). Resposta del Govern. p. 28 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els recursos en matèria de prevenció d’in
cendis als hospitals i centres d’atenció primària de les 
comarques nord-orientals (tram. 314-08191/08). Res-
posta del Govern. p. 28 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la posada en funcionament d’un hospital 
transfronterer a l’Alt Empordà (tram. 314-08192/08). 
Resposta del Govern. p. 29 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures per a recol·locar treballa
dors acomiadats del sector del motor i dels compo
nents (tram. 314-08194/08). Resposta del Govern. p. 29 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la construcció d’un pas soterrat per a 
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vianants a l’estació de Caldes de Malavella (Selva) 
(tram. 314-08196/08). Resposta del Govern. p. 30 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la construcció d’un pas soterrat per a 
vianants a l’estació de Sils (Selva) (tram. 314
08197/08). Resposta del Govern. p. 30 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’augment del nombre de trens entre 
Blanes i Maçanet-Massanes (Selva) un cop tras
passada la gestió del servei de rodalia de Renfe a 
la Generalitat (tram. 314-08198/08). Resposta del 
Govern. p. 30 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la perillositat de l’enllaç de la carrete
ra N-II amb els Àngels, Quart i Girona (tram. 314
08199/08). Resposta del Govern. p. 30 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la conveniència de demanar al Ministe
ri de Foment la creació d’àrees de descans a l’auto
via A-26, entre Besalú i Olot (tram. 314-08201/08). 
Resposta del Govern. p. 31 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els centres sanitaris que atenen perso
nes afectades per l’esclerosi múltiple (tram. 314
08220/08). Resposta del Govern. p. 31 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la seva participació en la delegació del 
Govern de l’Estat que ha de negociar la proposta de 
reforma de la política agrària comuna (tram. 314
08221/08). Resposta del Govern. p. 32 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la proposta de modificació de la políti
ca agrària comuna (tram. 314-08222/08). Respos
ta del Govern. p. 32 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió de publicació del decret de 
batxillerat que ha de fixar el currículum a impartir el 
curs 2008-2009 (tram. 314-08240/08). Resposta del 
Govern. p. 33 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la llista d’espera de mesures penals 
alternatives el 31 de desembre de 2006 (tram. 314
08246/08). Resposta del Govern. p. 33 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre de reclusos de Can Brians
2 el 30 de novembre de 2007 (tram. 314-08247/08). 
Resposta del Govern. p. 33 

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 la saturació dels serveis 
d’urgències dels centres hospitalaris i les derivaci
ons de pacients, i sobre la planificació del Departa
ment de Salut davant l’increment de la demanda 
assistencial (tram. 311-00558/08). Anunci. Trame
sa a la Comissió competent. p. 34 

3.25.15. Preguntes per escrit 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les persones que han rebut els serveis 
i les prestacions que estableix la Llei de l’Estat 39/ 
2006, de promoció de l’autonomia personal i aten-
ció a les persones en situació de dependència fins 
al 31 de desembre de 2007 (tram. 314-08449/08). 
Formulació. p. 34 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els punts de mesura de la qualitat de 
l’aire de què disposa el Departament de Medi Am
bient i Habitatge (tram. 314-08450/08). Formulació. p. 35 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’emplaçament dels punts de mesura 
de la qualitat de l’aire arran de la prohibició de cir
cular a més de 80 km/h (tram. 314-08451/08). For
mulació. p. 35 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les dades de contaminació atmosfèri
ca abans de l’entrada en vigor de la prohibició de 
circular a més de 80 km/h a l’àrea metropolitana de 
Barcelona (tram. 314-08452/08). Formulació. p. 35 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió de modular a la baixa el 
peatge en els trams viaris subjectes a limitació de 
velocitat per sota de 80 km/h (tram. 314-08453/08). 
Formulació. p. 35 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió d’exonerar els vehicles hí
brids de la prohibició de circular a menys de 80 
km/h (tram. 314-08454/08). Formulació. p. 36 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el cost de transvasar aigua per mar en 
vaixells (tram. 314-08455/08). Formulació. p. 36 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el cost estimat de la connexió de les 
xarxes d’abastament d’aigua del Consorci d’Aigües 
de Tarragona i del Consorci d’Aigües Ter-Llobregat 
entre Cubelles (Garraf) i Cunit (Baix Penedès) 
(tram. 314-08456/08). Formulació. p. 36 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les raons del transvasament d’aigua en 
vaixells cap a l’àrea metropolitana de Barcelona 
(tram. 314-08457/08). Formulació. p. 36 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les raons per a desestimar la connexió 
de les xarxes d’abastament d’aigua del Consorci 
d’Aigües de Tarragona i del Consorci d’Aigües Ter-
Llobregat entre Cubelles (Garraf) i Cunit (Baix Pe
nedès) (tram. 314-08458/08). Formulació. p. 37 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la quantitat d’aigua que preveu 
transvasar a l’àrea metropolitana de Barcelona en 
vaixells (tram. 314-08459/08). Formulació. p. 37 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el moment a partir del qual preveu 
transvasar aigua a l’àrea metropolitana de Barcelo
na en vaixells (tram. 314-08460/08). Formulació. p. 37 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre de denúncies imposades pel 
Cos d’Agents Rurals durant l’exercici 2007 (tram. 
314-08461/08). Formulació. p. 37 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el grau de compliment de la Llei 22/2003, 
de protecció dels animals (tram. 314-08462/08). For
mulació. p. 38 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les estacions d’esquí de titularitat de la 
Generalitat expedientades per un ús indegut d’ai
gua per a innivar les pistes (tram. 314-08463/08). 
Formulació. p. 38 
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Pregunta al Govern a respondre per Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la informació del Departament de Medi escrit sobre el calendari estimat de finiment de di-
Ambient i Habitatge al Departament de Política verses obres hidràuliques i el cost (tram. 314
Territorial i Obres Públiques amb relació a les exi 08478/08). Formulació. p. 42 
gències legals que regulen l’ús de l’aigua per a fer 
neu artificial (tram. 314-08464/08). Formulació. p. 38 Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre la metodologia que empra el Departa-
Pregunta al Govern a respondre per ment d’Economia i Finances per calcular el nivell 

escrit sobre la raó per la qual unes estacions d’es d’execució pressupostària (tram. 314-08479/08). 
quí de titularitat de la Generalitat han incomplert Formulació. p. 42 
presumptament la normativa d’aigües en matèria 
d’innivació (tram. 314-08465/08). Formulació. p. 38 Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre el nivell d’execució pressupostària del 
Pregunta al Govern a respondre per Departament de Medi Ambient i Habitatge (tram. 

escrit sobre la quantitat recaptada per l’Agència 314-08480/08). Formulació. p. 42 
Catalana de l’Aigua en concepte de cànon de l’aigua 
per innivació durant el 2007 (tram. 314-08466/08). 
Formulació. p. 39 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la divergència de les dades relatives al 
nivell d’execució pressupostària del Departament 

Pregunta al Govern a respondre per de Medi Ambient i Habitatge (tram. 314-08481/08). 
escrit sobre la connexió de la xarxa d’abastament Formulació. p. 43 
d’aigües Ter-Llobregat amb l’àmbit de la Tordera 
(tram. 314-08467/08). Formulació. p. 39 Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre les actuacions que duu a terme amb re-
Pregunta al Govern a respondre per lació a l’obligatorietat de l’escolarització dels fills i so

escrit sobre el finançament de la tercera dessalado bre el marc jurídic que empara el model d’ensenya
ra (tram. 314-08468/08). Formulació. p. 39 ment en família (tram. 314-08482/08). Formulació. p. 43 

Pregunta al Govern a respondre per Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la formalització de l’adquisició dels ter escrit sobre l’ensenyament dels fills a la llar (tram. 
renys per a emplaçar la tercera dessaladora al ter 314-08483/08). Formulació. p. 44 
me de Cunit (Baix Penedès) (tram. 314-08469/08). 
Formulació. p. 39 Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre els centres d’educació primària que té 
Pregunta al Govern a respondre per previst construir al Maresme el 2008 (tram. 314

escrit sobre l’adquisició dels terrenys en el terme de 08484/08). Formulació. p. 44 
Cunit (Baix Penedès) per a emplaçar la tercera 
dessaladora (tram. 314-08470/08). Formulació. p. 40 Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre els centres d’educació secundària que 
Pregunta al Govern a respondre per té previst construir al Maresme el 2008 (tram. 314

escrit sobre la raó per la qual encara no ha decidit 08485/08). Formulació. p. 44 
el model de gestió i explotació de la tercera dessa
ladora (tram. 314-08471/08). Formulació. p. 40 Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre les federacions esportives catalanes 
Pregunta al Govern a respondre per que han entrat en un sistema internacional de com

escrit sobre el moment que creu oportú per a deci petició (tram. 314-08486/08). Formulació. p. 44 
dir el model de gestió i explotació de la tercera des-
saladora (tram. 314-08472/08). Formulació. p. 40 Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre els criteris i els requisits per a obtenir la 
Pregunta al Govern a respondre per condició d’esportista d’alt nivell (tram. 314-08487/08). 

escrit sobre el cost de construcció de la tercera Formulació. p. 45 
dessaladora (tram. 314-08473/08). Formulació. p. 40 

Pregunta al Govern a respondre per 
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els esdeveniments esportius internaci

escrit sobre el consum d’energia estimat de la des onals a Catalunya (tram. 314-08488/08). Formulació. p. 45 
saladora que es construeix al Prat de Llobregat 
(Baix Llobregat) (tram. 314-08474/08). Formulació. p. 41 Pregunta al Govern a respondre per 

escrit sobre l’estratègia prevista pel que fa a les se-
Pregunta al Govern a respondre per leccions esportives catalanes (tram. 314-08489/08). 

escrit sobre les raons per les quals la quantitat d’ai- Formulació. p. 45 
gua reutilitzada per particulars i altres administraci
ons diferents de la Generalitat durant el 2006 és 
superior a la promoguda per l’Agència Catalana de 
l’Aigua (tram. 314-08475/08). Formulació. p. 41 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els serveis i els ajuts de què disposen 
els esportistes d’alt nivell (tram. 314-08490/08). 
Formulació. p. 45 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els projectes de reutilització de l’aigua 
previstos a l’empara del conveni signat amb el Con
sell General de Cambres de Govern (tram. 314
08476/08). Formulació. p. 41 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els ajuts concedits per a instal·lacions 
esportives a la província de Barcelona el 2006 
(tram. 314-08491/08). Formulació. p. 46 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la raó per la qual la llei de pressupos
tos de la Generalitat per al 2008 no fa referència a 
cap projecte de reutilització de l’aigua (tram. 314
08477/08). Formulació. p. 41 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els ajuts concedits per a instal·lacions 
esportives a la província de Girona el 2006 (tram. 
314-08492/08). Formulació. p. 46 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els ajuts concedits per a instal·lacions 
esportives a la província de Lleida el 2006 (tram. 
314-08493/08). Formulació. p. 46 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els ajuts concedits per a instal·lacions 
esportives a la província de Tarragona el 2006 
(tram. 314-08494/08). Formulació. p. 46 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les subvencions concedides l’any 2006 
a les administracions locals i les entitats de dret 
públic que hi són vinculades o adscrites (tram. 314
08495/08). Formulació. p. 47 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les subvencions concedides l’any 2006 
a les associacions esportives escolars pel progra
ma «Esport a l’escola» (tram. 314-08496/08). For
mulació. p. 47 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les subvencions concedides l’any 2006 
a les associacions de pares i mares i als centres 
educatius (tram. 314-08497/08). Formulació. p. 47 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les subvencions concedides l’any 2006 
als clubs esportius federats (tram. 314-08498/08). 
Formulació. p. 47 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les subvencions concedides l’any 2006 
als consells esportius amb relació als jocs esportius 
escolars (tram. 314-08499/08). Formulació. p. 48 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les subvencions concedides l’any 2006 
a les entitats esportives (tram. 314-08500/08). For
mulació. p. 48 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les subvencions concedides l’any 2006 
a les entitats no esportives amb seccions esporti
ves federades (tram. 314-08501/08). Formulació. p. 48 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les subvencions concedides l’any 2006 
a les entitats no esportives amb seccions esportives 
no federades (tram. 314-08502/08). Formulació. p. 48 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les subvencions concedides l’any 2006 
a les federacions esportives catalanes i a les unions 
esportives de clubs (tram. 314-08503/08). Formu
lació. p. 49 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les subvencions concedides l’any 2006 
a les seleccions esportives catalanes (tram. 314
08504/08). Formulació. p. 49 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les subvencions concedides l’any 2006 
per a donar suport a l’organització i la participació en 
competicions esportives internacionals i a la promo
ció internacional (tram. 314-08505/08). Formulació. p. 49 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les subvencions concedides l’any 2006 
per a donar suport a la promoció de l’esport (tram. 
314-08506/08). Formulació. p. 49 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la possible aportació econòmica a les 
diputacions amb relació al traspàs de la xarxa vià
ria local (tram. 314-08507/08). Formulació. p. 50 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la situació dels serveis d’urgències 
durant l’any 2007 i les previsions per al 2008 i so
bre les mesures dels hospitals de la xarxa pública 
per a evitar-ne la saturació (tram. 314-08508/08). 
Formulació. p. 50 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la reestructuració del personal depe
nent de l’Institut Català de la Salut per a optimitzar
ne els recursos (tram. 314-08509/08). Formulació. p. 51 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el Pla integral d’urgències i sobre l’es
tat d’execució del projecte de construcció dels cen
tres d’urgències d’atenció primària del carrer de 
Manso, de Barcelona i de l’Hospitalet de Llobregat 
i de Sant Vicenç dels Horts, al Baix Llobregat (tram. 
314-08510/08). Formulació. p. 51 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’estand de Catalunya a l’Expo Sara
gossa 2008 (tram. 314-08511/08). Formulació. p. 51 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la construcció d’una zona d’activitats lo
gístiques al port de Tarragona (tram. 314-08512/08). 
Formulació. p. 52 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la construcció d’un aeroport corporatiu 
i empresarial a l’entorn de Barcelona (tram. 314
08513/08). Formulació. p. 52 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les consultes rebudes a Línia Verda, 
servei d’informació, orientació i acollida permanent 
sobre l’alcoholisme i les altres drogodependències 
(tram. 314-08514/08). Formulació. p. 52 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el consum energètic de la dessalinitza
dora de Cunit (Baix Penedès) (tram. 314-08515/08). 
Formulació. p. 53 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els centres d’acollida d’animals i sobre 
el desplegament per reglament de la Llei 22/2003, 
de protecció dels animals (tram. 314-08516/08). 
Formulació. p. 53 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’increment de la fiscalitat sobre els 
vehicles tot terreny i la repercussió que pot tenir en 
les empreses que els fabriquen a Catalunya (tram. 
314-08517/08). Formulació. p. 53 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la seva integració en el patronat del 
Centre Nacional de Referència d’Aplicació de les 
Tecnologies de la Informació i la Comunicació 
(Cenatic) i sobre les actuacions de la Secretaria de 
Telecomunicacions i Societat de la Informació per 
a fomentar l’ús del programari lliure (tram. 314
08518/08). Formulació. p. 54 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el viatge que el conseller de la Vicepre
sidència té previst de fer a Escòcia (tram. 314
08519/08). Formulació. p. 54 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’execució de la partida 830.0002 rela
tiva a la concessió de préstecs i bestretes fora del 
sector públic del pressupost per al 2008 de l’Agèn
cia Catalana de Cooperació al Desenvolupament 
(tram. 314-08520/08). Formulació. p. 55 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el pressupost inicial de l’Agència Cata
lana de Cooperació al Desenvolupament per al 
2006 (tram. 314-08521/08). Formulació. p. 55 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el pressupost definitiu de l’Agència 
Catalana de Cooperació al Desenvolupament del 
2006 (tram. 314-08522/08). Formulació. p. 55 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les obligacions reconegudes de l’Agèn
cia Catalana de Cooperació al Desenvolupament el 
2006 (tram. 314-08523/08). Formulació. p. 55 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el percentatge de les obligacions reco
negudes del pressupost definitiu de l’Agència Cata
lana de Cooperació al Desenvolupament el 2006 
(tram. 314-08524/08). Formulació. p. 56 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el pressupost inicial del programa 232 
de cooperació al desenvolupament el 2006 (tram. 
314-08525/08). Formulació. p. 56 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el pressupost definitiu del programa 
232 de cooperació al desenvolupament el 2006 
(tram. 314-08526/08). Formulació. p. 56 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les obligacions reconegudes del pro
grama 232 de cooperació al desenvolupament el 
2006 (tram. 314-08527/08). Formulació. p. 56 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el percentatge de les obligacions reco
negudes del pressupost definitiu del programa 232 
de cooperació al desenvolupament el 2006 (tram. 
314-08528/08). Formulació. p. 57 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el pressupost inicial de l’Agència Cata
lana de Cooperació al Desenvolupament per al 
2007 (tram. 314-08529/08). Formulació. p. 57 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el pressupost definitiu de l’Agència 
Catalana de Cooperació al Desenvolupament del 
2007 (tram. 314-08530/08). Formulació. p. 57 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les obligacions reconegudes de l’Agèn
cia Catalana de Cooperació al Desenvolupament el 
2007 (tram. 314-08531/08). Formulació. p. 57 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el percentatge de les obligacions reco
negudes del pressupost definitiu de l’Agència Cata
lana de Cooperació al Desenvolupament el 2007 
(tram. 314-08532/08). Formulació. p. 58 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el pressupost inicial del programa 232 
de cooperació al desenvolupament per al 2007 
(tram. 314-08533/08). Formulació. p. 58 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el pressupost definitiu del programa 
232 de cooperació al desenvolupament del 2007 
(tram. 314-08534/08). Formulació. p. 58 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les obligacions reconegudes del pro
grama 232 de cooperació al desenvolupament el 
2007 (tram. 314-08535/08). Formulació. p. 58 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el percentatge de les obligacions reco
negudes del pressupost definitiu del programa 232 
de cooperació al desenvolupament el 2007 (tram. 
314-08536/08). Formulació. p. 59 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’agenda d’actuació de la Secretaria de 
Telecomunicacions i Societat de la Informació per 
a fer arribar la banda ampla rural als nuclis habitats 
de l’Alt Urgell no inclosos en la llista de nuclis de 
població de l’Institut d’Estadística de Catalunya 
(tram. 314-08537/08). Formulació. p. 59 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’agenda d’actuació de la Secretaria de 
Telecomunicacions i Societat de la Informació per 
a fer arribar la banda ampla rural als nuclis habitats 
de l’Alta Ribagorça no inclosos en la llista de nuclis 
de població de l’Institut d’Estadística de Catalunya 
(tram. 314-08538/08). Formulació. p. 59 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’agenda d’actuació de la Secretaria de 
Telecomunicacions i Societat de la Informació per 
a fer arribar la banda ampla rural als nuclis habitats 
de la Cerdanya no inclosos en la llista de nuclis de 
població de l’Institut d’Estadística de Catalunya 
(tram. 314-08539/08). Formulació. p. 60 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’agenda d’actuació de la Secretaria de 
Telecomunicacions i Societat de la Informació per 
a fer arribar la banda ampla rural als nuclis habitats 
del Pallars Jussà no inclosos en la llista de nuclis 
de població de l’Institut d’Estadística de Catalunya 
(tram. 314-08540/08). Formulació. p. 60 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’agenda d’actuació de la Secretaria de 
Telecomunicacions i Societat de la Informació per 
a fer arribar la banda ampla rural als nuclis habitats 
del Pallars Sobirà no inclosos en la llista de nuclis 
de població de l’Institut d’Estadística de Catalunya 
(tram. 314-08541/08). Formulació. p. 61 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’agenda d’actuació de la Secretaria de 
Telecomunicacions i Societat de la Informació per 
a fer arribar la banda ampla rural als nuclis habitats 
de la Val d’Aran no inclosos en la llista de nuclis de 
població de l’Institut d’Estadística de Catalunya 
(tram. 314-08542/08). Formulació. p. 61 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’elaboració d’algun estudi per a valo
rar la possible manca de diplomats d’infermeria en 
un termini de cinc anys (tram. 314-08543/08). For
mulació. p. 62 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la possible manca de personal d’inferme
ria en un termini de cinc anys (tram. 314-08544/08). 
Formulació. p. 62 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les actuacions previstes per a adaptar 
la titulació de diplomat en infermeria al procés de 
Bolonya (tram. 314-08545/08). Formulació. p. 62 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les actuacions a adoptar davant la pre
visió que el 2012 no hi hagi cap nou titulat o titula
da en infermeria (tram. 314-08546/08). Formulació. p. 62 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el cost del viatge a Escòcia del conse-
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ller de la Vicepresidència (tram. 314-08547/08). 
Formulació. p. 63 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre de persones que van acom
panyar el conseller de la Vicepresidència en el vi
atge a Escòcia (tram. 314-08548/08). Formulació. p. 63 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les funcions que complien les persones 
que van acompanyar el conseller de la Vicepresi
dència en el viatge a Escòcia (tram. 314-08549/08). 
Formulació. p. 63 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els objectius del viatge a Escòcia del con
seller de la Vicepresidència (tram. 314-08550/08). 
Formulació. p. 63 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els resultats objectius del viatge a Es
còcia del conseller de la Vicepresidència (tram. 
314-08551/08). Formulació. p. 64 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les carreteres amb un índex d’acciden
talitat més alt i sobre els punts negres de les carre
teres (tram. 314-08552/08). Formulació. p. 64 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les víctimes d’accident de circulació de 
les festes de Nadal de 2007 que van morir en el 
moment de l’accident i les que van morir posterior
ment (tram. 314-08553/08). Formulació. p. 64 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els criteris que pren com a base per a 
considerar incorrecte l’estudi del Reial Automòbil 
Club de Catalunya sobre la limitació de la velocitat 
dels vehicles a 80 km/h i sobre l’índex de sinistra
litat amb víctimes mortals i molt greus a les vies on 
s’ha implantat la mesura (tram. 314-08554/08). 
Formulació. p. 65 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els establiments d’hostaleria i restauració 
de menys de cent metres que es poden veure afec
tats per la limitació de fumar (tram. 314-08555/08). 
Formulació. p. 65 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre de víctimes mortals i de ferits 
greus en accidents de trànsit a les autopistes de 
peatge l’any 2007 (tram. 314-08556/08). Formulació. p. 65 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la suposició que la mesura de reduir la 
velocitat dels vehicles a 80 km/h en determinades 
vies de l’entorn metropolità de Barcelona pot con
tribuir a augmentar la felicitat dels conductors (tram. 
314-08557/08). Formulació. p. 66 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les subvencions del Departament de 
Salut a entitats i associacions que faciliten informa-
ció i finançament sobre la interrupció voluntària de 
l’embaràs i sobre els convenis que ha signat amb 
clíniques privades per a practicar avortaments en
tre els anys 2003 i 2007 (tram. 314-08558/08). For
mulació. p. 66 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el cost de la rehabilitació, la remodela-
ció i la posada en funcionament de la seu del Depar
tament d’Interior, Relacions Institucionals i Participa-
ció a l’edifici de l’antiga seu de l’empresa Aigües de 
Barcelona (tram. 314-08559/08). Formulació. p. 66 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el cost dels anuncis publicitaris de l’Agèn
cia Tributària de Catalunya (tram. 314-08560/08). 
Formulació. p. 67 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el cost dels anuncis publicitaris del 
pressupost de la Generalitat per al 2008 (tram. 314
08561/08). Formulació. p. 67 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el capteniment de l’Agència Catalana 
de l’Aigua amb relació al golf de Vilalba, de la Roca 
del Vallès (Vallès Oriental) (tram. 314-08562/08). 
Formulació. p. 67 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els ajuts del Centre d’Innovació i Des
envolupament Empresarial dels anys 2006 i 2007 
per a projectes col·laboratius de recerca i desenvo
lupament destinats a crear nuclis d’innovació (tram. 
314-08563/08). Formulació. p. 67 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la data d’inici dels ajuts del Centre d’In
novació i Desenvolupament Empresarial per a pro
jectes col·laboratius de recerca i desenvolupament 
destinats a crear nuclis d’innovació (tram. 314
08564/08). Formulació. p. 68 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre d’empreses que van sol·lici
tar els ajuts per a projectes col·laboratius de recer
ca i desenvolupament destinats a crear nuclis d’in
novació els anys 2006 i 2007 (tram. 314-08565/08). 
Formulació. p. 68 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre de sol·licituds d’ajuts del 
Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial 
per a projectes col·laboratius de recerca i desenvo
lupament destinats a crear nuclis d’innovació que 
van ésser acceptades els anys 2006 i 2007 (tram. 
314-08566/08). Formulació. p. 68 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre de sol·licituds d’ajuts del 
Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial 
per a projectes col·laboratius de recerca i desenvo
lupament destinats a crear nuclis d’innovació els 
anys 2006 i 2007 que van ésser denegades (tram. 
314-08567/08). Formulació. p. 69 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les empreses a les quals el Centre d’In
novació i Desenvolupament Empresarial va aprovar la 
sol·licitud d’ajut per a projectes col·laboratius de recer
ca i desenvolupament destinats a crear nuclis d’inno-
vació els anys 2006 i 2007 (tram. 314-08568/08). 
Formulació. p. 69 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les empreses a les quals el Centre d’In
novació i Desenvolupament Empresarial va dene
gar ajuts per a projectes col·laboratius de recerca i 
desenvolupament destinats a crear nuclis d’innova
ció els anys 2006 i 2007, i sobre els motius de la 
denegació (tram. 314-08569/08). Formulació. p. 69 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la composició accionarial de Fibracolor 
(tram. 314-08570/08). Formulació. p. 70 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les raons per les quals l’empresa 
Fibracolor té previst tramitar un expedient de regu
lació d’ocupació (tram. 314-08571/08). Formulació. p. 70 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la seva posició amb relació a la trami
tació d’un expedient de regulació d’ocupació de 
l’empresa Fibracolor (tram. 314-08572/08). Formu
lació. p. 70 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les actuacions previstes amb relació a 
la tramitació d’un expedient de regulació d’ocupa
ció de l’empresa Fibracolor (tram. 314-08573/08). 
Formulació. p. 70 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures preses amb relació a l’aug
ment de la inseguretat i de les agressions en els 
transports públics (tram. 314-08574/08). Formulació. p. 71 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el possible desplegament d’algun dis
positiu especial de seguretat en els transports pú
blics durant les franges horàries amb més risc 
(tram. 314-08575/08). Formulació. p. 71 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre de mossos d’esquadra que 
patrullen habitualment per les instal·lacions dels 
transports públics (tram. 314-08576/08). Formulació. p. 71 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els objectius del Programa d’acollida a 
l’empresa, de la Direcció General de Relacions La
borals, inclòs en el Pla de ciutadania i immigració 
2005-2008, executats els anys 2006 i 2007, i sobre 
la partida destinada a aquest programa en el pressu
post del 2008 (tram. 314-08577/08). Formulació. p. 71 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els objectius del Programa d’acollida a 
l’entorn sanitari, del Departament de Salut, inclòs 
en el Pla de ciutadania i immigració 2005-2008, 
executats els anys 2006 i 2007, i sobre la partida 
destinada a aquest programa en el pressupost del 
2008 (tram. 314-08578/08). Formulació. p. 72 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els objectius del Programa d’acollida 
lingüística, de la Secretaria de Política Lingüística, 
inclòs en el Pla de ciutadania i immigració 2005
2008, executats els anys 2006 i 2007, i sobre la 
partida destinada a aquest programa en el pressu
post del 2008 (tram. 314-08579/08). Formulació. p. 72 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els objectius del Programa d’acollida de 
menors no acompanyats, de la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, inclòs en el 
Pla de ciutadania i immigració 2005-2008, execu
tats els anys 2006 i 2007, i sobre la partida destina
da a aquest programa en el pressupost del 2008 
(tram. 314-08580/08). Formulació. p. 73 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els objectius del Programa d’acollida en 
el món laboral, del Servei d’Ocupació de Catalunya, 
inclòs en el Pla de ciutadania i immigració 2005
2008, executats els anys 2006 i 2007, i sobre la 
partida destinada a aquest programa en el pressu
post del 2008 (tram. 314-08581/08). Formulació. p. 73 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els objectius del Programa d’assesso
rament jurídic d’estrangeria, de la Secretaria per a 
la Immigració, inclòs en el Pla de ciutadania i immi
gració 2005-2008, executats els anys 2006 i 2007, 
i sobre la partida destinada a aquest programa en 
el pressupost del 2008 (tram. 314-08582/08). For
mulació. p. 74 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els objectius del Programa d’aules 
d’acollida del Departament d’Educació, inclòs en el 
Pla de ciutadania i immigració 2005-2008, executats 
els anys 2006 i 2007, sobre el nombre d’aules d’aco
llida i sobre la partida destinada a aquest programa 
en el pressupost del 2008 (tram. 314-08583/08). 
Formulació. p. 74 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els objectius del Programa d’acollida, 
contractació i allotjament dels treballadors de tem
porada, del Servei d’Ocupació de Catalunya, inclòs 
en el Pla de ciutadania i immigració 2005-2008, 
executats els anys 2006 i 2007, sobre el nombre 
d’oficines que s’han posat en marxa i sobre la par
tida destinada a aquest programa en el pressupost 
del 2008 (tram. 314-08584/08). Formulació. p. 75 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els objectius de la Xarxa de Mediació 
per al Lloguer Social, del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge, inclosa en el Pla de ciutadania 
i immigració 2005-2008, executats els anys 2006 i 
2007, i sobre la partida que té destinada en el pres
supost del 2008 (tram. 314-08585/08). Formulació. p. 75 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els objectius del Programa de coneixe
ment de la societat d’acollida, de la Secretaria per 
a la Immigració, inclòs en el Pla de ciutadania i 
immigració 2005-2008, executats els anys 2006 i 
2007, i sobre la partida destinada a aquest progra
ma en el pressupost del 2008 (tram. 314-08586/08). 
Formulació. p. 76 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els objectius de la Xarxa d’acollida, de 
la Secretaria per a la Immigració, inclosa en el Pla 
de ciutadania i immigració 2005-2008, executats els 
anys 2006 i 2007, i sobre la partida que té destina
da en el pressupost del 2008 (tram. 314-08587/08). 
Formulació. p. 76 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els objectius del Programa d’informa
ció i formació sobre els drets i el mercat laboral, del 
Departament de Treball, inclòs en el Pla de ciuta
dania i immigració 2005-2008, executats els anys 
2006 i 2007, i sobre la partida destinada a aquest 
programa en el pressupost del 2008 (tram. 314
08588/08). Formulació. p. 77 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els objectius del Programa d’accés a la 
informació en matèria d’habitatge, de la Direcció 
General d’Habitatge, inclòs en el Pla de ciutadania 
i immigració 2005-2008, executats els anys 2006 i 
2007, i sobre la partida destinada a aquest progra
ma en el pressupost del 2008 (tram. 314-08589/08). 
Formulació. p. 77 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els objectius del Programa de foment 
de la participació dels ciutadans d’origen estranger 
en activitats culturals i lúdiques, del Centre de 
Cultura Popular i Tradicional Catalana, inclòs en el 
Pla de ciutadania i immigració 2005-2008, execu
tats els anys 2006 i 2007, i sobre la partida destina
da a aquest programa en el pressupost del 2008 
(tram. 314-08590/08). Formulació. p. 78 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els objectius del Programa de foment 
de la participació de tots els joves en les activitats 
esportives, de la Secretaria per a la Immigració i la 
Secretaria General d’Esports, inclòs en el Pla de 
ciutadania i immigració 2005-2008, executats els 
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anys 2006 i 2007, sobre les entitats amb què s’han 
signat acords de col·laboració i sobre la partida des
tinada a aquest programa en el pressupost del 
2008 (tram. 314-08591/08). Formulació. p. 78 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els objectius del Programa de conces
sió d’ajuts al pagament del lloguer, de la Direcció 
General d’Habitatge, inclòs en el Pla de ciutadania 
i immigració 2005-2008, executats els anys 2006 i 
2007, i sobre la partida destinada a aquest progra
ma en el pressupost del 2008 (tram. 314-08592/08). 
Formulació. p. 79 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els objectius del Programa d’assistèn
cia lingüística als estrangers detinguts en el marc 
de la investigació policial, del Departament d’Inte
rior, Relacions Institucionals i Participació, inclòs en 
el Pla de ciutadania i immigració 2005-2008, execu
tats els anys 2006 i 2007, i sobre la partida destina
da a aquest programa en el pressupost del 2008 
(tram. 314-08593/08). Formulació. p. 79 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els objectius del Programa de promo
ció de l’associacionisme juvenil, de la Secretaria de 
Joventut, inclòs en el Pla de ciutadania i immigra
ció 2005-2008, executats els anys 2006 i 2007, i 
sobre la partida destinada a aquest programa en el 
pressupost del 2008 (tram. 314-08594/08). Formu
lació. p. 80 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els objectius del Programa de formació 
de professionals que gestionen la diversitat, de la 
Secretaria per a la Immigració, inclòs en el Pla de 
ciutadania i immigració 2005-2008, executats els 
anys 2006 i 2007, i sobre la partida destinada a 
aquest programa en el pressupost del 2008 (tram. 
314-08595/08). Formulació. p. 80 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els objectius del Programa d’autonomia 
i inserció sociolaboral dels menors sense referents 
familiars a Catalunya, de la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, inclòs en el 
Pla de ciutadania i immigració 2005-2008, execu
tats els anys 2006 i 2007, i sobre la partida destina
da a aquest programa en el pressupost del 2008 
(tram. 314-08596/08). Formulació. p. 81 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els objectius del Programa d’informa
ció per a l’accés a les convocatòries públiques de 
la Generalitat, de la Secretaria per a la Immigració, 
inclòs en el Pla de ciutadania i immigració 2005
2008, executats els anys 2006 i 2007, i sobre la 
partida destinada a aquest programa en el pressu
post del 2008 (tram. 314-08597/08). Formulació. p. 81 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els objectius del Programa de millora 
de la distribució dels alumnes d’origen estranger en 
els centres educatius, del Departament d’Educació, 
inclòs en el Pla de ciutadania i immigració 2005
2008, executats els anys 2006 i 2007, i sobre la 
partida destinada a aquest programa en el pressu
post del 2008 (tram. 314-08598/08). Formulació. p. 82 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els objectius del Programa d’educació 
en la diversitat cultural en la formació de l’Escola de 
Policia de Catalunya, inclòs en el Pla de ciutadania 
i immigració 2005-2008, executats els anys 2006 i 
2007, i sobre la partida destinada a aquest progra
ma en el pressupost del 2008 (tram. 314-08599/08). 
Formulació. p. 82 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els objectius del Programa de millora 
formativa de les dones d’origen estranger, de la 
Secretaria per a la Immigració, inclòs en el Pla de 
ciutadania i immigració 2005-2008, executats els 
anys 2006 i 2007, sobre les dones que han partici
pat en aquest programa i sobre la partida destina
da a aquest programa en el pressupost del 2008 
(tram. 314-08600/08). Formulació. p. 83 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els objectius del Programa d’informa
ció d’empresaris d’origen estranger, de la Direcció 
General de Comerç, inclòs en el Pla de ciutadania 
i immigració 2005-2008, executats els anys 2006 i 
2007, i sobre la partida destinada a aquest progra
ma en el pressupost del 2008 (tram. 314-08601/08). 
Formulació. p. 83 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els objectius del Programa de suport a 
les entitats i les associacions d’immigrants, de la 
Secretaria per a la Immigració, inclòs en el Pla de 
ciutadania i immigració 2005-2008, executats els 
anys 2006 i 2007, sobre el nombre d’ajuts convo
cats i sobre la partida destinada a aquest programa 
en el pressupost del 2008 (tram. 314-08602/08). 
Formulació. p. 84 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els objectius del Programa d’escolari
tat no obligatòria, del Departament d’Educació, in
clòs en el Pla de ciutadania i immigració 2005
2008, executats els anys 2006 i 2007, i sobre la 
partida destinada a aquest programa en el pressu
post del 2008 (tram. 314-08603/08). Formulació. p. 84 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els objectius del Programa d’impuls i ús 
del català, de la Secretaria de Política Lingüística, 
inclòs en el Pla de ciutadania i immigració 2005
2008, executats els anys 2006 i 2007, sobre el 
nombre d’assistents als cursos programats i sobre 
la partida destinada a aquest programa en el pres
supost del 2008 (tram. 314-08604/08). Formulació. p. 85 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els objectius del Programa d’informa
ció i orientació específiques per a joves d’origen 
immigrant, de la Secretaria de Joventut, inclòs en 
el Pla de ciutadania i immigració 2005-2008, execu
tats els anys 2006 i 2007, i sobre la partida destina
da a aquest programa en el pressupost del 2008 
(tram. 314-08605/08). Formulació. p. 85 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els objectius del Programa de formació 
dels professionals de l’àmbit social, de la Secreta
ria per a la Immigració, inclòs en el Pla de ciutada
nia i immigració 2005-2008, executats els anys 
2006 i 2007, i sobre la partida destinada a aquest 
programa en el pressupost del 2008 (tram. 314
08606/08). Formulació. p. 86 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els objectius dels plans educatius d’en
torn, del Departament d’Educació, inclosos en el 
Pla de ciutadania i immigració 2005-2008, execu
tats els anys 2006 i 2007, i sobre la partida destina
da a aquests programes en el pressupost del 2008 
(tram. 314-08607/08). Formulació. p. 86 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els objectius del Programa de foment 
del coneixement de la realitat i la llengua catalana 
per part dels líders religiosos immigrants, de la Di
recció General d’Afers Religiosos, inclòs en el Pla 
de ciutadania i immigració 2005-2008, executats els 
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anys 2006 i 2007, i sobre la partida destinada a 
aquest programa en el pressupost del 2008 (tram. 
314-08608/08). Formulació. p. 87 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els objectius del Programa Calidosco
pi, de la Secretaria de Joventut, inclòs en el Pla de 
ciutadania i immigració 2005-2008, executats els 
anys 2006 i 2007, i sobre la partida destinada a 
aquest programa en el pressupost del 2008 (tram. 
314-08609/08). Formulació. p. 87 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els objectius del Programa d’estudi 
sobre el model d’actuació en matèria de codesen
volupament, de la Secretaria de Cooperació Exte
rior, inclòs en el Pla de ciutadania i immigració 
2005-2008, executats els anys 2006 i 2007, i sobre 
la partida destinada a aquest programa en el pres
supost del 2008 (tram. 314-08610/08). Formulació. p. 88 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els objectius del Programa de criteris 
sobre la gestió del pluralisme lingüístic, de la Secre
taria per a la Immigració, inclòs en el Pla de ciuta
dania i immigració 2005-2008, executats els anys 
2006 i 2007, i sobre la partida destinada a aquest 
programa en el pressupost del 2008 (tram. 314
08611/08). Formulació. p. 88 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els objectius del Programa per a esta
blir relacions amb les diverses comunitats d’immi
grants, de la Direcció General de Seguretat Ciuta
dana, inclòs en el Pla de ciutadania i immigració 
2005-2008, executats els anys 2006 i 2007, i sobre 
la partida destinada a aquest programa en el pres
supost del 2008 (tram. 314-08612/08). Formulació. p. 89 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els objectius del Programa de lluita 
contra la violència i l’explotació sexual, de l’Institut 
Català de les Dones, inclòs en el Pla de ciutadania 
i immigració 2005-2008, executats els anys 2006 i 
2007, i sobre la partida destinada a aquest progra
ma en el pressupost del 2008 (tram. 314-08613/08). 
Formulació. p. 89 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la cessió de dades relatives als proce
diments sancionadors del Servei Català de Trànsit 
a una empresa privada (tram. 314-08614/08). For
mulació. p. 90 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la licitació d’un contracte d’arrendament 
amb opció de compra d’edificis prefabricats desti
nats a aularis, del Departament d’Educació, publi
cada en el DOGC de l’11 de gener de 2008 (tram. 
314-08615/08). Formulació. p. 90 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els municipis que han sol·licitat les sub
vencions del Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques destinades a la millora paisatgís
tica de l’espai públic urbà, d’acord amb l’Ordre 345/ 
2007 (tram. 314-08616/08). Formulació. p. 91 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les estacions de metro adaptades a les 
persones amb mobilitat reduïda, sobre la inversió 
feta en aquest sentit en els darrers quatre anys i 
sobre la previsió de noves actuacions (tram. 314
08617/08). Formulació. p. 91 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la renovació i la instal·lació d’escales me
càniques al metro (tram. 314-08618/08). Formulació. p. 91 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’estat de tramitació i d’execució dels 
trams del desdoblament de l’anella de les Gavarres 
(tram. 314-08619/08). Formulació. p. 92 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la publicitat de la inauguració de la re
sidència assistida i centre de dia Onze de Setem
bre, al Prat de Llobregat (Baix Llobregat) (tram. 
314-08620/08). Formulació. p. 92 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió de la interconnexió de xar
xa entre el Consorci d’Aigües de Tarragona i el sis
tema Ter-Llobregat (tram. 314-08621/08). Formula-
ció. p. 92 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la posada en marxa del Pla de segure
tat viària 2008-2010 (tram. 314-08622/08). Formu
lació. p. 92 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els ajuts per a instal·lar ascensors 
(tram. 314-08623/08). Formulació. p. 93 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’horari d’atenció al públic de la comis
saria dels Mossos d’Esquadra de l’aeroport de Bar
celona i sobre el nombre d’efectius destinats a la 
vigilància de l’aeroport (tram. 314-08624/08). For
mulació. p. 93 

3.27. 

3.27.15. 

Preguntes al director general i al 
Consell de Govern de la Corpora
ció Catalana de Mitjans Audiovisu
als 
Preguntes per escrit 

Pregunta al director general de la Cor
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals a respon
dre per escrit sobre les productores que han treba
llat per a Televisió de Catalunya durant el 2007 
(tram. 315-00097/08). Formulació. p. 94 

NOTES 

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

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

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

1.25. PREGUNTES AL GOVERN 

PREGUNTES PER ESCRIT 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els recursos obtinguts per 
la Generalitat per mitjà de subhastes 
de pagarés el 2006 
Tram. 314-01213/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

1.25.15. 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-01213/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els recursos obtinguts per la Generalitat per mitjà de 
subhastes de pagarés el 2006 

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 emetre la següent informació: 

Recursos obtinguts per subhastes de pagarés: 

Total adjudicat durant el 2005: 1.094.550.000 euros 

Total adjudicat durant el 2006: 798.160.000 euros 

Total adjudicat durant el 2007: 1.138.800.000 euros 

La variació de 2006 respecte a 2005 representa una 
disminució del 27,08%, i la de 2007 respecte a 2006 un 
augment del 42,68%. 

Barcelona, 11 de gener de 2008 

Antoni Castells 
Conseller d’Economia i Finances 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’aplicació electrònica e
catàleg 
Tram. 314-02189/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02189/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aplicació electrònica e-catàleg 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pifarré i Matas, Pilar 

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 relació amb la contractació electrònica, el Govern 
de la Generalitat ha realitzat diverses actuacions des de 
l’any 2004. Així, durant el mateix 2004, el Govern va 
establir un marc jurídic bàsic per a la contractació pú
blica electrònica en l’àmbit de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya mitjançant el Decret 96/2004, 
de 20 de gener, pel qual es regula la utilització dels 
mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en la con
tractació de l’Administració de la Generalitat. Aquest 
Decret va ser completat pel Decret 107/2005, de 31 de 
maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses 
Licitadores de la Generalitat i per l’Ordre ECF/340/ 
2005, de 8 de juliol, per la qual s’aprova l’aplicació del 
Registre Electrònic d’Empreses Licitadores. D’aques
ta forma, el setembre de 2005 es va posar en funciona
ment el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores 
(RELI), en format electrònic, amb caràcter voluntari i 
gratuït. Addicionalment, es va posar en funcionament, 
també durant l’any 2005, el Sistema d’Informació de 
Licitacions (SIL), que permet consultar les licitacions 
obertes de la Generalitat de Catalunya en funció de di
ferents criteris. Recentment s’ha posat en marxa el pro
jecte de disseny, construcció i implementació del Ges
tor Electrònic d’Expedients de Contractació (GEEC) 
que, amb una durada global de 24 mesos, té per objecte 
disposar d’un sistema de gestió contractual d’àmbit 
corporatiu per tota la Generalitat de Catalunya. 

Pel que fa, en concret, a l’aplicació electrònica e-catà
leg, una aplicació que a l’any 2004 encara no estava en 
funcionament, més enllà d’alguns mòduls puntuals, i 
que en cap cas podia considerar-se com a aplicatiu de 
contractació electrònica, el Govern va encarregar una 
auditoria aquell mateix any. 

Davant dels resultats d’aquesta actuació es va conside
rar necessària la revisió de les necessitats funcionals, de 
manera que l’eina respongués a la política de compres 
a implementar. El procés de verificació i correcció gra
dual de les diferents mesures a implantar finalitzarà 
amb la construcció d’una central de compres. Aquesta 

1.25.15. 
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central tindrà mitjans electrònics propis per a la gestió 
de les seves especificitats i també utilitzarà les eines de 
contractació pública electrònica corporatives, que farà 
servir de forma general el conjunt de l’Administració. 

Perquè pugueu obtenir dades més detallades sobre la 
informació sol·licitada, us adjunto un informe elaborat 
per la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat 
de Catalunya. 

Barcelona, 11 de gener de 2008 

Antoni Castells 
Conseller d’Economia i Finances 

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

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les funcions de la comis
sió executiva de l’Agència Catalana de 
Consum 
Tram. 314-02972/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-02971/08. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la constitució d’una co
missió executiva a l’Agència Catalana 
de Consum 
Tram. 314-02971/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02971/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la constitució d’una comissió executiva a l’Agència 
Catalana de Consum 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Fernández Teixidó, Antoni; 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, 
que també respon la pregunta amb NT 314-02972/08: 

La constitució d’una comissió executiva a l’Agència 
Catalana de Consum (ACC), d’acord amb el que dispo
sa el reglament de règim intern de l’Agència, pretén 
dotar l’ACC de més flexibilitat i autonomia, fet que agi
litarà l’aplicació del pla estratègic d’aquesta institució. 

Aquesta comissió executiva té encomanades dues fun
cions: 

1. Debatre els programes d’actuació anual i fer-ne el 
seguiment. 

2. Debatre totes les qüestions relacionades amb la po
lítica de defensa de les persones consumidores i usuà
ries, per iniciativa del/de la president/a, director/a o dels 
membres del Consell. 

Barcelona, 11 de gener de 2008 

Antoni Castells 
Conseller d’Economia i Finances 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la valoració que el Depar
tament d’Economia i Finances fa dels 
canvis normatius en matèria de joc 
dels darrers tres anys 
Tram. 314-02993/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-02993/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la valoració que el Departament d’Economia i Finances 
fa dels canvis normatius en matèria de joc dels darrers 
tres anys 

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 emetre la següent informació: 

La valoració del Govern de la Generalitat sobre els can
vis normatius en matèria de joc a Catalunya, efectuats 
en els darrers tres anys, és pública i coneguda. 

No obstant això, podem informar que un cop examina
da la recaptació líquida de la taxa sobre el joc dels dar
rers tres anys (en les modalitats de màquines recreatives, 
casinos i bingo), no s’observa cap oscil·lació significati
va que es pugui atribuir directament a un canvi norma
tiu en la regulació del joc. 

En relació amb l’anomenat Binjoc (creat pel Decret 
365/2006 de 3 d’octubre), cal assenyalar que es tracta 
d’una loteria oficial organitzada, gestionada i comerci
alitzada per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la 
Generalitat de Catalunya (EAJA), i per tant, exempta de 
tributació en la taxa fiscal sobre el joc. 

Barcelona, 11 de gener de 2008 

Antoni Castells 
Conseller d’Economia i Finances 

1.25.15. 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les causes per les quals el 
conseller d’Economia i Finances no va 
impulsar abans de l’1 de novembre de 
2006 l’aprovació i la publicació del ca
lendari d’obertura dels establiments 
comercials en diumenge i festius per 
al 2007 
Tram. 314-03321/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-03321/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les causes per les quals el conseller d’Economia i Fi
nances no va impulsar abans de l’1 de novembre de 
2006 l’aprovació i la publicació del calendari d’obertu
ra dels establiments comercials en diumenge i festius 
per al 2007 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pellicer i Punyed, Carles; 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 Departament d’Economia i Finances de la Genera
litat va convocar, a l’octubre de 2006, una reunió del 
Consell Assessor en Matèria de Comerç. 

Un dels objectius d’aquesta reunió va ser transmetre 
una proposta de calendari d’obertura dels establiments 
comercials en diumenges i dies festius per a l’any 2007. 

En aquella reunió es va acordar que la propera convo
catòria es realitzaria un cop formalitzat el nou Govern 
de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu que 
l’acord fos pres pel nou responsable en matèria de co
merç. 

Aquesta proposta va ser ratificada per tots els agents 
econòmics i socials presents a la reunió. 

D’aquesta forma, un cop constituït el nou Govern de la 
Generalitat, i durant el traspàs de competències, es va 
proposar a l’Hble. conseller Huguet que convoqués el 
Consell amb caràcter d’urgència per tal de tancar el 
mencionat calendari de dies festius. Això es va materi
alitzar el dia 13 de desembre de 2006. 

Barcelona, 11 de gener de 2008 

Antoni Castells 
Conseller d’Economia i Finances 

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 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-03683/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures previstes per a reduir l’impacte de l’enca
riment de la factura energètica per a les empreses 

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: 

L’actuació del Govern de la Generalitat de Catalunya 
s’orienta a afavorir que les empreses puguin minimitzar 
els seus consums energètics per unitat de producció mit
jançant l’estalvi i l’ús eficient de l’energia. Aquestes ac
tuacions es desenvolupen a través de l’Institut Català 
d’Energia (ICAEN), que, d’una banda, assessora les 
empreses en l’estudi i la implantació de mesures d’efici
ència energètica que disminueixin els seus consums ener
gètics i, de l’altra, gestiona ajudes amb aquesta finalitat. 

D’aquesta forma, fruit de l’esforç pressupostari de l’ac
tual Govern i dels convenis desenvolupats amb l’Insti
tut per a la Diversificació i Estalvi d’Energia, el 2006 
es van destinar als programes d’estalvi i eficiència ener
gètica 46,84 milions d’euros, en comparació amb els 
2,89 milions d’euros que es van destinar l’any 2003. La 
disponibilitat de recursos per aquests programes durant 
l’any 2007 s’ha situat en 50,4 milions d’euros, i es pre
veu que aquesta quantitat es mantingui durant el 2008. 

Barcelona, 11 de gener de 2008 

Antoni Castells 
Conseller d’Economia i Finances 

1.25.15. 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures compensatò
ries per la implantació de centrals eò
liques als ajuntaments de la Terra Alta 
Tram. 314-03833/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-03833/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures compensatòries per la implantació de cen
trals eòliques als ajuntaments de la Terra Alta 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pujol i Ferrusola, Oriol; Pallarès i Povill, 
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 dóna resposta a la pregunta amb NT 314-03834/08: 

El Govern de la Generalitat de Catalunya té un doble com
promís a la hora de planificar la implantació d’infraestruc
tures energètiques al territori. Per una banda, en benefici 
de l’interès general del país, ha de garantir que Catalunya 
està en condicions de disposar dels equipaments necessa
ris que li permetin assolir els màxims nivells de qualitat en 
el subministrament energètic. Per altra banda, ha de garan
tir l’equilibri territorial i medi ambiental a la hora de pla
nificar la implantació d’aquests equipaments. 

Per aquest motiu, el Govern ha d’impulsar mesures que 
permetin percebre, als territoris més directament afectats 
per la implantació d’aquests equipaments, que aquestes 
infraestructures no només beneficien al conjunt sinó 
també a les parts directament involucrades. Aquest és el 
sentit en què s’han pronunciat sempre tots els responsa
bles del Govern. I és amb aquest objectiu que el Govern 
està elaborant un Decret que reguli el procediment per a 
la implantació de parcs eòlics i instal·lacions fotovoltai
ques a Catalunya. Amb l’objectiu de clarificar i agilitzar 
la implantació de parcs eòlics i d’instal·lacions fotovol
taiques sobre el terreny a Catalunya, de tal forma que 
s’introdueixen elements planificadors i a la vegada ele
ments de simplificació administrativa, tot garantint 
l’equilibri entre la correcta protecció del medi i del pai
satge, el respecte a la normativa ambiental i urbanística 
i l’impuls de l’energia eòlica i fotovoltaica com a fonts 
renovables. 

Finalment, cal dir que aquest Decret serà publicat al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per a in
formació pública en les properes setmanes. 

Barcelona, 11 de gener de 2008 

Antoni Castells 
Conseller d’Economia i Finances 

1.25.15. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els contactes amb ajunta
ments i ciutadans de la Terra Alta per 
a arribar a acords per a la implantació 
de centrals eòliques 
Tram. 314-03834/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-03833/08. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les gestions amb els ajun
taments i les associacions representa
tives d’ens locals amb relació a la no-
va regulació de l’enllumenat públic 
Tram. 314-04018/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-04018/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les gestions amb els ajuntaments i les associacions re
presentatives d’ens locals amb relació a la nova regu
lació de l’enllumenat públic 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pelegrí i Aixut, Josep Maria 

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: 

La competència per fixar les tarifes elèctriques només 
correspon al Govern central. D’aquesta forma, l’1 de 
juliol de 2006, el BOE va publicar el Reial decret 809/ 
2006, de 30 de juny, pel qual es revisava la tarifa elèc
trica. L’enllumenat públic, doncs, va quedar afectat per 
la supressió de la tarifa específica, B.0. Per altra banda, 
el Reial decret 1634/2006, d’1 de gener, va revisar la 
tarifa elèctrica a partir de l’1 de gener de 2007 i va es
tablir detalladament les noves tarifes a què es podien 
acollir les escomeses d’enllumenat públic d’acord amb 
les seves característiques tècniques. Tanmateix, les mo
dificacions aparegudes al juliol de 2007 van restringir 
encara més les possibilitats d’escollir la tarifa elèctrica 
per part dels responsables municipals, quedant pràcti
cament sotmesa a la potència instal·lada de les escome
ses d’enllumenat public. 

Amb relació a l’enllumenat públic municipal, cal dir 
que, des de final de 2006, l’Institut Català d’Energia 
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(ICAEN) ha treballat amb Tecnicat (associació que agru
pa un elevat nombre de personal tècnic de l’àmbit mu
nicipal català), en l’avaluació de les conseqüències de la 
desaparició de la tarifa B.0. 

Per altra banda, l’ICAEN també ha treballat en altres 
àmbits del món local. Cal destacar l’actualització del pro
grama de comptabilitat energètica municipal, WinCEM, 
que inclou totes les modificacions tarifàries publicades 
durant l’any 2007. Aquest programa permet actualitzar 
automàticament les bases de dades dels ajuntaments 
d’acord amb les noves condicions de contractació i 
també impulsar diverses actuacions per facilitar infor
mació i assessorament sobre les conseqüències de la 
desaparició de la tarifa B.0. 

Finalment, adjuntem un informe, elaborat pels serveis 
de la Secretaria d’Economia, amb l’objectiu de com
pletar la informació exposada. 

Barcelona, 11 de gener de 2008 

Antoni Castells 
Conseller d’Economia i Finances 

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

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la potenciació de l’estalvi 
energètic 
Tram. 314-04358/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-04358/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la potenciació de l’estalvi energètic 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Fernández Teixidó, Antoni 

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

El Govern de la Generalitat de Catalunya, en el marc 
del Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015, està du
ent a terme tot un conjunt d’actuacions per impulsar 
l’estalvi i l’eficiència energètica, les quals es tradueixen 
en un important esforç pressupostari. 

D’aquesta forma, fruit de l’impuls de l’actual Govern, 
i dels convenis desenvolupats amb l’Institut per a la 
Diversificació i Estalvi d’Energia (IDAE), el 2006 es 
van destinar als programes d’estalvi i eficiència energè
tica 46,84 milions d’euros, en comparació amb els 2,89 
milions d’euros que es van destinar l’any 2003. La dis
ponibilitat de recursos per aquests programes durant 

l’any 2007 s’ha situat en 50,4 milions d’euros, i es pre
veu que aquesta quantitat es mantingui durant el 2008. 

Barcelona, 11 de gener de 2008 

Antoni Castells 
Conseller d’Economia i Finances 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la potenciació de l’ús de 
les energies renovables 
Tram. 314-04359/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-04359/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la potenciació de l’ús de les energies renovables 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Fernández Teixidó, Antoni 

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

Un dels objectius prioritaris del Pla de l’energia 2006
2015, aprovat pel Govern de la Generalitat, és l’impuls 
de les fonts d’energia renovables, conjuntament amb la 
millora de l’estalvi i l’eficiència energètica. 

Aquest Pla conté objectius molt ambiciosos, ja que a 
més d’impulsar les tecnologies més evolucionades, 
també té com a objectiu desenvolupar-ne d’altres més 
allunyades del mercat, marcant diferents fites en l’ho
ritzó del 2015 per a diferents fonts d’energia d’origen 
renovable: 3.500 MW de potència eòlica instal·lada, 
100 MW d’instal·lacions fotovoltaiques, 1.250.000 m2 

de captadors solars tèrmics, 844 ktep de consum en 
biocarburants i la producció de 711 ktep en aprofita
ment de la biomassa agrícola i forestal, el biogàs i els 
residus renovables. 

En l’àmbit eòlic i de l’energia solar fotovoltaica es tre
balla en l’elaboració d’un nou Decret que reguli el pro
cediment per a la implantació de parcs eòlics i instal·la
cions fotovoltaiques a Catalunya. L’objectiu del nou 
Decret és clarificar i agilitzar la implantació de parcs 
eòlics i d’instal·lacions fotovoltaiques sobre el terreny 
a Catalunya, de tal forma que s’introdueixen elements 
planificadors i a la vegada elements de simplificació 
administrativa, tot garantint l’equilibri entre la correc
ta protecció del medi i del paisatge, el respecte a la 
normativa ambiental i urbanística i l’impuls de l’ener
gia eòlica i fotovoltaica com a fonts renovables. 

Per altra banda, el Govern de la Generalitat ha establert 
una línia de finançament especial pel foment d’instal·la
cions d’energies renovables a través de diferents enti
tats financeres, destinada a l’atorgament de préstecs i/o 
leasing per a actuacions (projectes i inversions) en matè
ria d’eficiència energètica i d’ús d’energies renovables. 

1.25.15. 
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També, a través de l’Institut Català d’Energia, s’habilita 
anualment una línia de subvencions per a realitzar actua
cions en matèria d’energies renovables. El pressupost de 
la convocatòria de l’any 2007 ha estat de 5.103.000 euros, 
destinat a corporacions locals, empreses, entitats sense 
ànim de lucre i famílies per actuacions en l’àmbit de 
l’energia solar tèrmica, aprofitament de la biomassa lle
nyosa per a usos tèrmics, instal·lacions de producció i apro
fitament energètic del biogàs i instal·lacions autònomes 
d’energia solar fotovoltaica. 

Finalment, s’adjunta un Informe elaborat pels serveis 
de l’Institut Català d’Energia que aprofondeix sobre els 
continguts de la informació sol·licitada. 

Barcelona, 11 de gener de 2008 

Antoni Castells 
Conseller d’Economia i Finances 

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

tramitació projectes de 7 centrals de cicle combinat 
amb una potència total de 4.295 MW. 

Cal tenir present, però, que, tal com esmenta el mateix 
Pla de l’Energia i d’acord amb l’actual legislació, l’ac
tivitat de producció d’energia elèctrica en règim ordi
nari és una activitat liberalitzada que depèn de les de
cisions d’inversió dels agents del sector i no pot ser 
fixada per l’Administració. 

Barcelona, 11 de gener de 2008 

Antoni Castells 
Conseller d’Economia i Finances 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el creixement de l’energia 
eòlica 
Tram. 314-04365/08 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la construcció de set cen
trals de cicle combinat durant aquesta 
legislatura 
Tram. 314-04364/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-04364/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la construcció de set centrals de cicle combinat durant 
aquesta legislatura 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Fernández Teixidó, Antoni 

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

Un dels objectius prioritaris de la política energètica del 
Govern, reflectits en el Pla de l’Energia de Catalunya 
2006-2015, és garantir un subministrament elèctric de 
qualitat. Per aquest motiu el Govern donarà suport al 
desenvolupament de tots els projectes que permetin 
aconseguir aquests objectius i vetllarà, alhora, perquè 
aquests es desenvolupin amb totes les garanties previs
tes a la legislació vigent, i de forma coordinada amb la 
resta de polítiques sectorials del Govern, amb especial 
atenció a les zones més vulnerables. 

És en aquest sentit que el Pla de l’Energia preveu la 
construcció d’entre cinc i vuit nous grups de cicle com
binat en el període 2006-2015 a Catalunya. L’objectiu 
és garantir el subministrament elèctric i la seva segure
tat. En aquests moments es troben en diverses fases de 

1.25.15. 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-04365/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el creixement de l’energia eòlica 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Fernández Teixidó, Antoni 

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

Un dels objectius prioritaris del Pla de l’energia 2006
2015, aprovat pel Govern de la Generalitat, és l’impuls 
de les fonts d’energia renovables, conjuntament amb la 
millora de l’estalvi i l’eficiència energètica. 

L’aprofitament de les fonts d’energia renovables és es
tratègic per al Govern de la Generalitat de Catalunya 
per diverses raons: són netes; es restitueixen gratuïta
ment; poden ser part de la solució al problema energètic 
a llarg termini; i representen el recurs energètic autòc
ton més important de Catalunya. 

Pel que fa a l’energia eòlica, cal dir que, el Pla de 
l’energia estableix l’objectiu de tenir instal·lats 3.000 
MW de potència a l’any 2010 i 3.500 MW en l’horit
zó 2015. 

Des del Govern s’està treballant intensament perquè a 
Catalunya es produeixi un desenvolupament racional de 
l’energia eòlica que permeti assolir els objectius esta
blerts, donat que fins a final de 2003 només havia 8 parcs 
en servei (87 MW) i 22 parcs autoritzats (707 MW). 

Actualment, a Catalunya hi ha 12 parcs eòlics en servei, 
amb 225 MW de potència instal·lada. La potència eòlica 
autoritzada és de 1.570 MW, i hi ha presentades sol·li
cituds per més de 1.666 MW, que en total farien una 
potència eòlica de més de 3.500 MW. 
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Així doncs, tenint en compte els parcs eòlics en servei, 
els que disposen d’autorització administrativa i els pro
jectes que han sol·licitat l’autorització administrativa i 
es troben en diferents fases de la tramitació, actualment 
es supera l’objectiu de potència instal·lada establert en 
el Pla de l’energia pel 2015. 

Finalment, des de la Generalitat de Catalunya es man
té una interlocució constant amb els diferents actors 
implicats (promotors, municipis i gestors de la xarxa) 
per consensuar al màxim la instal·lació de parcs eòlics 
i anticipar-se als possibles entrebancs durant el seu 
desenvolupament. 

Barcelona, 11 de gener de 2008 

Antoni Castells 
Conseller d’Economia i Finances 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la potenciació dels meca
nismes de col·laboració amb el sector 
financer 
Tram. 314-04373/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-04373/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la potenciació dels mecanismes de col·laboració amb el 
sector financer 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Fernández Teixidó, Antoni 

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

En el marc de la política econòmica del Govern, un dels 
seus objectius bàsics és la supervisió i seguiment del 
bon funcionament del sistema financer. Això compor
ta una relació directa del Govern amb les diferents en
titats de crèdit que conformen el sistema. També el sec
tor assegurador que opera a Catalunya és un dels àmbits 
de competència directa de la política financera. 

És en aquest sentit que les línies d’actuació fonamen
tals del Govern respecte a la política financera són tres: 

1. Reforçar el paper de Catalunya com a centre de de
cisions financeres de primer nivell, el que significa in
centivar la presència d’entitats financeres. En especial, 
cal continuar una política de reforç i potenciació del 
model català de caixes a través del desenvolupament de 
la seva normativa legal i de la creació d’espais comuns 
de col·laboració en matèria d’obra social de les entitats. 

2. Mantenir Catalunya com una plaça de decisió finan-
cera forta del sud d’Europa. Aquest objectiu implica el 
reconegut prestigi de l’activitat de la Borsa de Barcelo
na i continuar impulsant accions innovadores com la de 

la primera borsa en funcionament de drets d’emissió de 
CO

2
 o la posada en marxa de nous fons destinats a la 

promoció de projectes empresarials com el Fons euro
peu per a la Mediterrània, un fons de capital risc que té 
per objectiu promoure projectes empresarials als països 
del sud de la mediterrània, amb especial atenció al 
Magrib: Marroc, Tunísia i Algèria. 

3. Potenciar els instruments financers públics. La cre
ació d’un potent grup al voltant de l’Institut Català de 
Finances (ICF), així com portar a terme els objectius 
del seu Pla Estratègic, han de servir per reactivar encara 
més la seva funció d’organisme creditici públic i oferi
dor d’instruments financers innovadors al servei de les 
empreses catalanes. L’ICF ha d’esdevenir l’instrument 
financer de la Generalitat que contribueixi al desenvo
lupament econòmic del país. Així, ha d’oferir recursos 
i serveis financers que donin suport a les polítiques del 
Govern, a l’adaptació de les empreses al context econò
mic i, alhora, a la seva projecció internacional. 

Barcelona, 11 de gener de 2008 

Antoni Castells 
Conseller d’Economia i Finances 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la construcció de l’Hospi
tal Comarcal de la Redosa (Vallès Oc
cidental) 
Tram. 314-07172/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-07172/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la construcció de l’Hospital Comarcal de la Redosa 
(Vallès Occidental) 

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya 

Proponents: Pajares i Ribas, M. Belén 

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

El projecte relacionat amb la construcció de l’Hospital 
Comarcal en el municipis de la Mancomunitat Cerda
nyola, Ripollet, Montcada i Barberà, està en fase de 
replantejament a partir de la recent visita dels alcaldes 
a la consellera de salut. 

El pressupost 2008 preveu la realització de l’avantpro
jecte d’aquest centre. 

Barcelona, 7 de gener de 2008 

Marina Geli i Fàbrega 
Consellera de Salut 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els expedients sanciona
dors oberts a entitats, serveis i establi
ments socials el 2006 
Tram. 314-07454/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-07454/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els expedients sancionadors oberts a entitats, serveis i 
establiments socials el 2006 

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, us informo que: 

– Durant l’any 2006 es van dictar 83 resolucions san
cionadores a entitats, serveis i establiments socials. 

– En el període comprès entre gener i setembre de 2007 
es van dictar 52 resolucions sancionadores. 

– Els centres sancionats de menys de 20 places han 
estat 17 l’any 2006 i 13 fins a principis de desembre de 
2007. 

Les infraccions comeses pels centres sancionats, així 
com les sancions imposades són les que estan previstes 
als articles 47 i 48 del Decret legislatiu 17/1994. 

Pel que fa al capteniment del Departament d’Acció 
Social i Ciutadania en relació als centres de menys de 
20 places caldria concretar a quin tipus dels múltiples 
equipaments socials existents es refereix la il·lustre 
diputada atès que varia molt si parlem de centres de dia, 
residències de gent gran, llars residències per a perso
nes amb discapacitat, centres de salut mental, etc. 

Barcelona, 9 de gener de 2008 

Carme Capdevila i Palau 
Consellera d’Acció Social i Ciutadania 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la situació d’adjudicació 
de la gestió del servei integral d’aten
ció a la dona maltractada a les comar
ques del Camp de Tarragona 
Tram. 314-07760/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-07760/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la situació d’adjudicació de la gestió del servei integral 
d’atenció a la dona maltractada a les comarques del 
Camp de Tarragona 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Sala i Roca, Carles 

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, us informo que està 
previst ubicar el Centre d’Intervenció Especialitzada 
del Camp de Tarragona a la ciutat de Tarragona. En 
aquests moments s’estan duent a terme les obres d’ade
quació del nou local. 

Barcelona, 10 de gener de 2008 

Carme Capdevila i Palau 
Consellera d’Acció Social i Ciutadania 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les raons per les quals no 
s’ha fet el trasllat de la casa de dones 
maltractades de Tarragona 
Tram. 314-07761/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-07761/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les raons per les quals no s’ha fet el trasllat de la casa 
de dones maltractades de Tarragona 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Sala i Roca, Carles 

D’acord amb l’article 144 del Reglament del Parlament 
de Catalunya, us informo que per respondre aquesta 
pregunta ens remetem a la resposta donada a la pregun
ta escrita amb número de tramitació 314-07760/08. 

Barcelona, 10 de gener de 2008 

Carme Capdevila i Palau 
Consellera d’Acció Social i Ciutadania 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les raons de la suspensió 
del concurs d’adjudicació del servei 
integral d’atenció a la dona maltracta
da a les comarques del Camp de Tarra
gona el 2006 
Tram. 314-07763/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-07763/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les raons de la suspensió del concurs d’adjudicació del 
servei integral d’atenció a la dona maltractada a les 
comarques del Camp de Tarragona el 2006 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Sala i Roca, Carles 

D’acord amb l’article 144 del Reglament del Parlament 
de Catalunya, us informo que per respondre aquesta 
pregunta ens remetem a la resposta donada a la pregun
ta escrita amb número de tramitació 314-07760/08. 

Barcelona, 10 de gener de 2008 

Carme Capdevila i Palau 
Consellera d’Acció Social i Ciutadania 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la instal·lació del nou ser
vei integral d’atenció a la dona mal
tractada a les comarques del Camp de 
Tarragona 
Tram. 314-07762/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-07762/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la instal·lació del nou servei integral d’atenció a la dona 
maltractada a les comarques del Camp de Tarragona 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Sala i Roca, Carles 

D’acord amb l’article 144 del Reglament del Parlament 
de Catalunya, us informo que per respondre aquesta 
pregunta ens remetem a la resposta donada a la pregun
ta escrita amb número de tramitació 314-07760/08. 

Barcelona, 10 de gener de 2008 

Carme Capdevila i Palau 
Consellera d’Acció Social i Ciutadania 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la formació de les perso
nes amb síndrome de Down 
Tram. 314-07801/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-07801/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la formació de les persones amb síndrome de Down 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pelegrí i Aixut, Josep Maria 

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: 

Si bé a l’escola d’hoteleria de Lleida es va crear una 
unitat específica per tal que l’alumnat amb síndrome de 
Down realitzés activitats formatives relacionades amb 
la restauració, altres alumnes participen en diferents pro
grames adaptats de garantia social i programes de tran
sició al treball amb altres alumnes no discapacitats. 
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Els Programes de Qualificació Professional Inicial pre
vistos a la LOE permetran donar resposta, entre d’al
tres, a aquestes necessitats. El Departament d’Educació 
està treballant en l’oferta de PQPI que, d’acord amb el 
calendari de la Llei, han d’impartir-se a partir del curs 
2008-2009. 

Barcelona, 9 de gener de 2008 

Ernest Maragall i Mira
 
Conseller d’Educació
 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les sol·licituds per a inver
sions acollides al règim d’ajuts per a la 
incorporació de joves agricultors, la 
modernització i la diversificació de les 
explotacions agràries del 1990 al 2003 
Tram. 314-07805/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-07805/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les sol·licituds per a inversions acollides al règim d’ajuts 
per a la incorporació de joves agricultors, la modernit
zació i la diversificació de les explotacions agràries del 
1990 al 2003 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pelegrí i Aixut, Josep Maria 

En resposta a les preguntes sobre les sol·licituds per a 
inversions acollides al règim d’ajuts per a la incorpora-
ció de joves agricultors, la modernització i la diversifi
cació de les explotacions agràries del 1990 al 2003 i del 
2004 al 2007, respectivament, amb núm. de tramitació 
314-07805/08 i 314-07806/08, formulades per l’Hble. 
senyor Josep Maria Pelegrí i Aixut, diputat del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el 
que estableix l’article 144.2 del Reglament del Parla
ment, i en nom del Govern, adjunto al present escrit un 
disc compacte que conté les dades demanades. 

Barcelona, 9 de gener de 2008 

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

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les sol·licituds per a inver
sions acollides al règim d’ajuts per a la 
incorporació de joves agricultors, la 
modernització i la diversificació de les 
explotacions agràries del 2004 al 2007 
Tram. 314-07806/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-07805/08. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la cessió o la construcció 
de centres educatius per a persones 
sordes 
Tram. 314-07808/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-07808/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la cessió o la construcció de centres educatius per a 
persones sordes 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pelegrí i Aixut, Josep Maria 

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: 

Des de fa anys el Departament d’Educació va fer una 
aposta decidida per a l’escolarització de l’alumnat amb 
discapacitat auditiva en centres ordinaris. Essent així, 
actualment el 83% de l’alumnat amb discapacitat audi
tiva està escolaritzat en centres ordinaris i compten amb 
els centres de recursos per a deficients auditius (CREDA) 
per a oferir suport al professorat i atenció a l’alumnat amb 
discapacitat auditiva per a la seva educació inclusiva. 

Així, doncs, aquesta opció per l’educació inclusiva és 
en la qual cal continuar avançant, juntament amb 
l’existència d’algun centre que pugui donar atenció 
específica a l’alumnat amb discapacitat auditiva. 

Barcelona, 9 de gener de 2008 

Ernest Maragall i Mira 
Conseller d’Educació 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el servei de ginecologia 
del centre d’atenció primària de Piera 
(Anoia) 
Tram. 314-07957/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-07957/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el servei de ginecologia del centre d’atenció primària 
de Piera (Anoia) 

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya 

Proponents: Montserrat i Culleré, M. Dolors 

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi
nent les següents consideracions: El servei de gineco
logia al CAP de Piera s’està prestant amb un ginecòleg 
i una llevadora. 

L’especialitat de ginecologia està coberta per un gine
còleg que presta els seus serveis un dia a la setmana, en 
concret els dimecres de 9 h a 18 h. Excepcionalment, si 
no ha estat possible prestar aquest servei, s’ha avisat i 
s’ha reprogramat tota l’activitat. Ara bé, durant el pe
ríode de vacances, tal com es va exposar a la resposta 
a la pregunta 314-06063/08, l’Hospital d’Igualada co
breix temporalment el servei de ginecologia. 

Així mateix, hi ha una llevadora de referència per a la po
blació de l’ABS de l’Anoia que treballa a temps complet 
(36 h setmanals), dedicant quatre dies a realitzar activitat 
assistencial (visites), de dilluns a divendres, i els dimarts 
per la tarda, a activitats d’educació sanitària al casal de 
l’ajuntament. Durant les vacances, la llevadora es substi
tueix. 

La cobertura d’aquesta especialitat als habitants del 
municipi de Piera no ha sofert cap canvi. 

Barcelona, 10 de gener de 2007 

Marina Geli i Fàbrega 
Consellera de Salut 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la col·laboració de l’Institut 
Català de la Salut amb l’entitat Global 
Infantil 
Tram. 314-08040/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-08040/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la col·laboració de l’Institut Català de la Salut amb l’en
titat Global Infantil 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Figueras i Ibàñez, Anna 

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 314-08040/08 i 314
08041/08 es responen conjuntament. 

L’Institut Català de la Salut no ha realitzat cap col·labo
ració amb la Fundació Gil Losada. 

D’altra banda, amb l’entitat Global Infantil s’ha col·la
borat facilitant dos permisos de cooperació sanitària 
internacional per tal que una metgessa viatgés a Etiò
pia. Aquests permisos han estat d’un mes l’any 2006 i 
de 20 dies durant l’any 2007. En ambdós casos s’ha 
atorgat el permís amb sou a càrrec de l’Institut Català 
de la Salut. 

Barcelona, 10 de gener de 2008 

Marina Geli i Fàbrega 
Consellera de Salut 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la col·laboració de l’Institut 
Català de la Salut amb la Fundació Gil 
Losada 
Tram. 314-08041/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-08040/08. 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’anul·lació de la Diada del 
Vi Novell 
Tram. 314-08055/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-08055/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’anul·lació de la Diada del Vi Novell 

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya 

Proponents: Montserrat i Culleré, M. Dolors 

En resposta a la pregunta parlamentària amb núm. de tra
mitació 314-08055/08 formulada per la diputatada I. Sra. 
M.Dolors Montserrat del Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió i d’acord amb allò que preveu l’article 144 
del Reglament del Parlament de Catalunya, em plau fer
vos avinent les següents consideracions: 

La causa de l’anul·lació de la Festa del Vi Novell que es 
venia celebrant cada any al Palau de la Generalitat ha 
estat la manca d’empreses que hi participaven en edi
cions anteriors. En els darrers anys ja s’havia d’insistir 
reiteradament a un conjunt d’empreses perquè hi par
ticipessin, però i tot i així el nombre anava cada any en 
retrocés. 

Aquest ha estat el motiu principal pel qual s’ha pres la 
decisió d’anul·lar aquesta celebració ja que per una ban
da, havia perdut efectivitat perquè els cellers ja no tre
ien el vi novell i per l’altre, la escassa participació que 
tenia. Sense tenir-hi rés a veure, el mateix ha passat en 
la Festa que se celebrava a l’Empordà i que enguany 
també s’ha suprimit. 

Actualment, s’està plantejant substituir aquesta Festa 
del Vi Novell per un acte de més envergadura en el que 
es faci un homenatge a totes les persones, entitats i em
preses destacades en el món del vi i que serveixi real
ment per projectar i promocionar el nostres productes. 

Barcelona, 9 de gener de 2008 

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

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la normativa per al desple
gament de la Llei de l’Estat 39/2006, de 
promoció de l’autonomia personal i 
atenció a les persones en situació de 
dependència, i de la Llei 12/2007, de 
serveis socials 
Tram. 314-08067/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-08067/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la normativa per al desplegament de la Llei de l’Estat 
39/2006, de promoció de l’autonomia personal i aten-
ció a les persones en situació de dependència, i de la 
Llei 12/2007, de serveis socials 

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya 

Proponents: López i Rueda, Rafael 

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, us informo que la 
normativa aprovada en relació a la Llei de la Dependèn
cia és la següent: 

– Reial Decret 504/2007, de 20 d’abril, d’aprovació del 
barem de valoració de la situació de la dependència 
establert per la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de 
Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les per
sones en situació de Dependència, publicat al BOE 
número 96, de 21 d’abril. 

– Reial Decret 614/2007, d’11 de maig, sobre el nivell 
mínim de protecció del Sistema per la Autonomia Per
sonal i Atenció a la Dependència garantit per l’Admi
nistració General de l’Estat, publicat al BOE número 
114, de 12 de maig de 2007. 

– Reial Decret 615/2007, d’11 de maig, de regulació de 
la Seguretat Social dels cuidadors de les persones en 
situació de dependència, publicat al BOE número 114, 
de 12 de maig de 2007. 

– Correcció d’errades del Reial Decret 504/2007, de 20 
d’abril, d’aprovació del barem de valoració de la situ
ació de la dependència establert per la Llei 39/2006, de 
14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal 
i Atenció a les persones en situació de Dependència, 
publicat al BOE número 119, de 18 de maig de 2007 

– Resolució de 23 de maig de 2007, on es publica 
l’Acord del Consell Territorial del Sistema per l’Auto
nomia i Atenció a la Dependència, on s’estableixen els 
acords en matèria de valoració de la situació de depen
dència, publicat al BOE número 136, de 7 de juny de 
2007. 

– Ordre TAS/1459/2007, de 25 de maig, del sistema 
d’informació del Sistema per la Autonomia Personal i 
Atenció a la Dependència, i creació del corresponent 
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fitxer de dades de caràcter personal, publicat al BOE 
número 127, de 28 de maig. 

– Reial Decret 727/2007, de 8 de juny, sobre criteris per 
determinar les intensitats de protecció dels serveis i la 
quantia de les prestacions econòmiques de la Llei 39/ 
2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia 
Personal i Atenció a la Dependència, publicat al BOE 
número 138, de 9 de juny. 

– Resolució, del 27 de març de 2007, de la Direcció 
General de Treball, de correcció de la Resolució del 22 
de febrer de 2007, de registre i publicació de les taules 
salarials pel 2007 del IV conveni col·lectiu estatal de 
serveis d’atenció a les persones dependents i promoció 
de l’autonomia personal, publicat al BOE número 88, 
de 12 d’abril. 

– Ordre ASC/433/2007, 23 de novembre, per la qual 
s’estableixen els criteris per determinar l’import de les 
prestacions econòmiques del Sistema per a l’Autono
mia i l’Atenció a la Dependència (SAAD) en l’àmbit 
territorial de Catalunya. 

– Ordre ASC/432/2007, de 22 de novembre, per la qual 
es regulen els preus públics i el règim de participació de 
les persones beneficiàries en el finançament dels ser-
veis del Sistema per a l’Autonomia i l’Atenció a la De
pendència (SAAD) en l’àmbit territorial de Catalunya. 

– Ordre ASC/478/2007, de 28 de novembre, per la qual 
es crea el fitxer de dades personals del Sistema per a 
l’Autonomia i l’Atenció a la Dependència, en l’àmbit 
competencial del Departament d’Acció Social i Ciuta
dania. 

Barcelona, 27 de desembre de 2007 

Carme Capdevila i Palau 
Consellera d’Acció Social i Ciutadania 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les gestions fetes davant 
el Govern de l’Estat per a l’arranjament 
del tram Xerallo - Pont de Suert de la 
carretera N-260 
Tram. 314-08135/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-08135/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les gestions fetes davant el Govern de l’Estat per a l’ar
ranjament del tram Xerallo - Pont de Suert de la carre
tera N-260 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pelegrí i Aixut, Josep Maria 

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

El condicionament de l’Eix pirinenc o carretera N-260 
entre Xerallo i el Pont de Suert és una de les obres que 
ha de dur a terme el Ministeri de Foment i que és im
pulsada pel Govern de la Generalitat. 

Les obres de condicionament de la carretera N-260 
entre Xerallo i el Pont de Suert són una de les actuaci
ons incloses al Protocol de Col·laboració signat entre el 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques i 
el Ministeri de Foment on s’inclouen les actuacions que 
s’ha previst licitar durant el període 2006-2012. 

Cal indicar que dins dels Pressupostos generals de l’Es
tat de l’any 2008 hi ha una partida per iniciar la redac
ció del projecte constructiu del condicionament de l’N
260 entre Xerallo i el Pont de Suert. 

D’altra banda, per part d’aquest Departament s’han 
estudiat opcions que milloren la solució escollida a 
l’estudi informatiu elaborat pel Ministeri de Foment, 
que compleixin les principals aspiracions del territori, 
com ara el traçat al pas per Xerallo, o el recorregut que 
eviti les zones obagues, la qual cosa suposaria la cons
trucció d’un túnel amb una longitud que variaria entre 
els 2 i els 3 quilòmetres. Aquestes solucions s’han co
municat als representants del Ministeri de Foment i s’ha 
obert un procés de negociació per a incorporar-les en 
un nou estudi informatiu. 

Barcelona, 10 de gener de 2008 

Joaquim Nadal i Farreras 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures preses amb 
relació a la repercussió en la mobilitat 
de les persones de la prolongació dels 
Ferrocarrils de la Generalitat a Terras
sa (Vallès Occidental) 
Tram. 314-08147/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-08147/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures preses amb relació a la repercussió en la 
mobilitat de les persones de la prolongació dels Ferro
carrils de la Generalitat a Terrassa (Vallès Occidental) 

Grup Parlamentari: Mixt 

Proponents: Rivera Díaz, Albert; Domingo Domingo, 
José 

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

Durant l’execució de les obres del «perllongament dels 
FGC a Terrassa» es garanteix el pas de les persones en 
tots els àmbits afectats per les obres amb itineraris ade

1.25.15. 

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



 

 

 

 

24 

22 de gener de 2008 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 201 

quadament senyalitzats i consensuats amb la senyalec
tíca de l’Ajuntament de Terrassa. 

La voluntat de la Generalitat és la de facilitar el màxim 
d’informació possible als ciutadans sobre el perllonga
ment d’FGC a Terrassa. Així, des del mes d’abril de 
2006 es disposa d’un punt d’atenció ciutadana (PAC), 
ubicat a l’antiga seu del Centre Excursionista de Terras
sa, al Raval de Montserrat, on la ciutadania pot visitar 
una exposició sobre el projecte, rebre informació i plan-
tejar dubtes i suggeriments pel que fa a les obres. 

Barcelona, 10 de gener de 2007 

Joaquim Nadal i Farreras 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures de seguretat 
preses per a executar la prolongació 
dels Ferrocarrils de la Generalitat a 
Terrassa (Vallès Occidental) 
Tram. 314-08148/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-08148/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures de seguretat preses per a executar la prolon
gació dels Ferrocarrils de la Generalitat a Terrassa (Va
llès Occidental) 

Grup Parlamentari: Mixt 

Proponents: Rivera Díaz, Albert; Domingo Domingo, 
José 

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: 

S’han adoptat les mesures que es deriven dels principis 
que es determinen al Reial Decret 1627/1997, de 24 
d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes 
de seguretat i salut en les obres de construcció. 

En la fase d’execució de l’obra, s’ha designat un tècnic 
coordinador de seguretat i salut, les funcions del qual 
són, entre d’altres: 

– Coordinar i garantir l’aplicació dels principis generals 
de prevenció i de seguretat (prenent decisions tècniques 
i d’organització per l’execució dels treballs, estimant la 
durada d’aquests). 

– Coordinar les activitats de l’obra en matèria preven
tiva a realitzar per contractistes, subcontractistes i tre
balladors autònoms i de les activitats empresarials, i 
convocar les reunions que siguin necessàries per a tal 
efecte i gestionar les emergències. 

– Aprovar el pla de seguretat i salut i les modificacions 
que se’n pugui fer. 

1.25.15. 

– Coordinar les accions i funcions de control de l’apli
cació correcta dels mètodes de treball. 

– Control d’accés a l’obra només per persones autorit
zades. 

– Tenir cura del llibre d’incidències, i remetre, en el 
termini de 24 hores, còpia amb les anotacions efectu
ades en el llibre d’incidències a l’autoritat laboral com
petent, contractista i subcontractistes i, si n’hi ha, als 
representants dels treballadors d’aquests. 

– Per prendre les seves decisions el coordinador pren 
en consideració sempre els principis de l’activitat pre
ventiva establerts a l’article 15 de la Llei 31/1995, de 
8 de novembre, de «Prevención de Riesgos Laborales» 
(LPRL). 

Barcelona, 10 de gener de 2008 

Joaquim Nadal i Farreras 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la plantilla de directius de 
Gisa 
Tram. 314-08149/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-08149/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la plantilla de directius de Gisa 

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya 

Proponents: Llobet Navarro, Josep 

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

No es cert que la plantilla del personal directiu de GISA 
hagi experimentat un increment de 2 a 44 persones de 
l’exercici 2007 a l’exercici 2008. 

La plantilla de personal directiu a GISA, durant el pre
sent any 2007, ha estat incrementada en dos Directors 
Generals. Per tant l’organització de GISA queda estruc
turada amb la Direcció General d’Obra Civil, la Direc
ció General d’Edificació, la Direcció General de Con
tractació i Finances i la Direcció General de Programació 
i Serveis, totes elles depenent directament de la Presidèn
cia. 

Les funcions de les Direccions Generals són les se
güents: 

Direcció General d’Obra Civil 

Aquesta direcció general és una unitat executiva de 
l’estructura, òrgan organitzador i coordinador de les 
Direccions de Divisió de Carreteres, de Transports i de 
Línia 9. 
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Les seves funcions més importants són: 

– Dirigir, liderar i coordinar l’organització, vetllant per
què la seva activitat es desenvolupi cercant l’eficàcia i 
el rigor. 

– Planificar, coordinar i controlar les actuacions de l’or
ganització dins el seu àmbit i vetllar pel perfecciona
ment de la qualitat, la seguretat i salut, el medi ambient, 
el cost i el termini de les actuacions. 

Direcció General d’Edificació 

Aquesta direcció general és una unitat executiva de 
l’estructura, òrgan organitzador i coordinador de la Di
recció de Divisió d’Edificació. 

Les seves funcions més importants són: 

– Dirigir, liderar i coordinar l’organització, vetllant per
què la seva activitat es desenvolupi cercant l’eficàcia i 
el rigor. 

– Planificar, coordinar i controlar les actuacions de l’or
ganització dins el seu àmbit i vetllar pel perfecciona
ment de la qualitat, la seguretat i la salut, el medi am
bient, el cost i el termini de les actuacions. 

Direcció General de Programació i Serveis 

Aquesta direcció general és una unitat executiva de 
l’estructura, òrgan organitzador i coordinador de les 
unitats de Programació i Planificació Operativa, de Pre
venció de Riscos Laborals en Obres, de Recursos Hu
mans, de Sistemes d’Informació i Serveis Generals. 

Les seves funcions més importants són: 

– Dirigir, liderar i coordinar l’organització, vetllant per
què la seva activitat es desenvolupi cercant l’eficàcia i 
el rigor. 

– Planificar, coordinar i controlar les actuacions de l’or
ganització i vetllar pel perfeccionament de la qualitat, 
la seguretat i la salut i la dotació acurada de recursos 
humans i materials per a assolir els objectius de la com
panyia. 

Direcció General de Contractació i Finances 

Aquesta direcció general és una unitat executiva de 
l’estructura, òrgan organitzador i coordinador de les 
unitats de Contractació, de Planificació i Control de 
Gestió i d’Administració i Comptabilitat. 

Les seves funcions més importants són: 

– Dirigir, liderar i coordinar l’organització, vetllant 
perquè la seva activitat es desenvolupi cercant l’eficà
cia i el rigor. 

– Vetllar pel compliment de la normativa vigent i l’ob
jectivitat en les adjudicacions i planificar, gestionar i 
controlar els recursos econòmics i financers de la com
panyia. 

La retribució dels directius de GISA està composta pels 
conceptes establerts pel conveni col·lectiu d’aplicació, que 
és el de la Construcció de la província de Barcelona. 

Barcelona, 10 de gener de 2008 

Joaquim Nadal i Farreras 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les proteccions establer
tes pel Departament de Medi Ambient 
i Habitatge amb relació a la construc
ció del túnel d’Horta 
Tram. 314-08150/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-08150/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les proteccions establertes pel Departament de Medi 
Ambient i Habitatge amb relació a la construcció del 
túnel d’Horta 

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya 

Proponents: Llobet Navarro, Josep 

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

1 i 2. Les reserves de sòl per a sistemes viaris i les se-
ves modificacions s’estableixen mitjançant les figures 
de planificació sectorial, territorial i urbanística. En el cas 
del túnel d’Horta, el Pla d’Infraestructures de Transport 
de Catalunya aprovat l’any 2006 va determinar que 
seria el Pla Territorial de la Regió Metropolitana de Bar
celona l’instrument de planificació que acordaria si es 
una infraestructura necessària i en tot cas la seva fun
ció viària o ferroviària. Aquest pla territorial, es troba 
en aquests moment en fase de redacció. 

Pel que fa a les consideracions ambientals, quan l’òrgan 
competent en matèria d’infraestructures inicia el proce
diment de decisió, l’òrgan ambiental intervé en l’ava
luació ambiental del pla o del projecte segons les com
petències que li atribueix la legislació vigent en la 
matèria. En aquests moments a l’Oficina d’Avaluació 
Ambiental no s’ha presentat a tràmit d’avaluació ambi
ental cap pla o projecte en el qual es proposi o es qües
tioni el túnel d’Horta. 

3 i 4. El Govern té previst proposar en la reunió del Pla 
Territorial Metropolità un conjunt de millores de les con
nexions de transport públic del Vallès amb Barcelona, 
entre les quals destacarien: la construcció d’un carril bus 
VAO a la C-58, la proposta d’un nou túnel ferroviari per 
sota Collserola i l’ampliació de la capacitat d’FGC a la 
línia del Vallès amb la cua de maniobres de la Plaça Ca
talunya. També es proposa que la xarxa de rodalies in
corpori un nou túnel sota el turó de Montcada. 

5. El Govern està iniciant la revisió del Pla Director d’In
fraestructures i també està a punt de tramitar el Pla Ter
ritorial metropolità, que incorporaran propostes d’infra
estructures de mobilitat entre el Vallès i Barcelona. 

Barcelona, 10 de gener de 2008 

Joaquim Nadal i Farreras 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la data d’inici de les obres 
d’adaptació de l’estació de Les Corts 
de la línia 3 del metro 
Tram. 314-08175/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-08175/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la data d’inici de les obres d’adaptació de l’estació de 
Les Corts de la línia 3 del metro 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Rigau i Oliver, Irene 

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi
nent que donem resposta conjunta a les iniciatives 
314-08175/08 a 314-08179/08, amb les següents con
sideracions: 

Les obres d’adaptació de l’estació de Les Corts de la 
Línia 3 es van iniciar al primer trimestre de 2007 actu
alment s’estan portant a terme les operacions de desvi
ament de serveis afectats. 

El calendari d’execució de les obres d’adaptació de l’es
tació de Les Corts de la Línia 3 del metro es divideix en 
dues fases. Per una banda, el desviament de serveis afec
tats, que va començar el primer trimestre de 2007 i fina
litzaran previsiblement el primer trimestre de 2008. D’al
tra banda, les obres per la col·locació dels ascensors, que 
s’iniciaran un cop finalitzin les operacions de desviament 
de serveis i tindran una durada de 12 mesos. 

Es preveu que aquestes obres acabin durant el primer 
trimestre de 2009. 

Barcelona, 10 de gener de 2007 

Joaquim Nadal i Farreras 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la fase de les obres d’a
daptació de l’estació de Les Corts de 
la línia 3 del metro 
Tram. 314-08177/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-08175/08. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el calendari d’execució de 
les obres d’adaptació de l’estació de 
Les Corts de la línia 3 del metro 
Tram. 314-08178/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-08175/08. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la data de finalització de 
les obres d’adaptació de l’estació de 
Les Corts de la línia 3 del metro 
Tram. 314-08179/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-08175/08. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les obres realitzades per a 
adaptar l’estació de Les Corts de la lí
nia 3 del metro 
Tram. 314-08176/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-08175/08. 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la intenció de sol·licitar un 
informe a la Comissió Jurídica Asses
sora sobre el Projecte de decret de cre
ació del registre d’empreses sancio
nades per infraccions molt greus en 
matèria de prevenció de riscos laborals 
Tram. 314-08181/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-08181/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la intenció de sol·licitar un informe a la Comissió Jurí
dica Assessora sobre el Projecte de decret de creació 
del registre d’empreses sancionades per infraccions 
molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Borràs i Solé, Meritxell 

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

El Departament de Treball, i atès l’informe del Consell 
de Treball Econòmic i Social de Catalunya, va decidir 
que el projecte de Decret de creació del Registre d’em
preses sancionades per infraccions molt greus en matè
ria de prevenció de riscs laborals i del procediment per 
a la seva publicació, es tramités al Tècnic en data 19 de 
desembre de 2007, i posteriorment es sol·licités infor
me a la Comissió Jurídica Assessora. L’informe es va 
sol·licitar amb data 4 de gener de 2008 i resta pendent 
rebre el dictamen de la Comissió. 

Barcelona, 15 de gener de 2008 

Mar Serna i Calvo 
Consellera de Treball 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’eixamplament i l’asfaltat
ge del tram de carretera entre la Mola 
d’Amunt i Castellnou (Pallars Jussà) 
Tram. 314-08183/08 

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 donem resposta conjunta a les iniciatives 
314-08183/08 i 314-08184/08, amb les següents con
sideracions: 

Els camins de Xerallo a la Mola d’Amunt i de la Mola 
a Castellnou d’Avellanos estan situats al terme munici
pal de Sarroca de Bellera, i constitueixen un dels eixos 
de penetració a la petita vall de Manyanet, al nord de la 
comarca del Pallars Jussà, des de l’N-260 (l’anomenat 
eix pirinenc). 

Sarroca de Bellera és un municipi relativament extens 
i d’elevada altitud que es caracteritza per tenir una po
blació –142 habitants censats el 2005– molt dispersa. 

El primer d’aquests camins, uneix Xerallo –poble de 13 
habitants a peu de l’N-260– amb les Esglésies –un dels 
pobles més grans del municipi amb 22 habitants– i 
posteriorment vers el llogarret de la Mola d’Amunt on 
hi viuen només 3 habitants. 

L’altre camí és la continuació d’aquest primer, des de 
la Mola d’Amunt fins a Castellnou d’Avellanós, petit 
poble de 6 habitants. 

Ambdós són camins municipals i, per tant, la seva mi-
llora i manteniment correspon a l’Ajuntament que en 
aquest cas, hi acostuma a actuar mitjançant el Pla de 
camins comarcal que aprova i gestiona el Consell Co
marcal del Pallars Jussà des de fa força anys. 

En concret, l’any 1997, el Consell Comarcal va portar 
a terme –amb l’ajut financer del Departament de Polí
tica Territorial i Obres Públiques– una actuació d’arran
jament al camí de Castellnou d’Avellanos i més recent
ment, els anys 2004 i 2005, s’han realitzat sengles obres 
de millora als trams Xerallo-les Esglésies i les Esglési
es-la Mola que en conjunt, han deixat el camí en rela
tives bones condicions. 

Atès la seva condició de camins municipals, el Govern 
de la Generalitat no té prevista la realització directa de 
cap actuació de millora en aquestes vies. 

En qualsevol cas, des del Departament de Política Terri
torial i Obres Públiques i en el marc de la programació 
dels plans comarcals de muntanya es convoca anualment 
una línia d’ajut per a millora de camins municipals a la 
qual s’hi poden acollir aquest tipus d’actuacions, per 
mitjà dels consells comarcals. 

Barcelona, 10 de gener de 2008 

Joaquim Nadal i Farreras 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-08183/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’eixamplament i l’asfaltatge del tram de carretera en
tre la Mola d’Amunt i Castellnou (Pallars Jussà) 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’eixamplament de la car
retera entre Xerrallo i la Mola d’Amunt 
(Pallars Jussà) 
Tram. 314-08184/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-08183/08. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els recursos en matèria de 
prevenció d’incendis als hospitals i 
centres d’atenció primària de les co
marques nord-orientals 
Tram. 314-08191/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la renovació dels trens 
Catalunya Exprés en servei a la línia 
Barcelona - Portbou 
Tram. 314-08189/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-08189/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la renovació dels trens Catalunya Exprés en servei a la 
línia Barcelona - Portbou 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Ribera i Garijo, Elena 

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

El Govern aposta per la modernització del transport 
públic col·lectiu a tots els nivells i, en aquest sentit, de
sitja que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya puguin 
utilitzar un mode transport modern. 

Amb tot, el procés d’adquisició de material mòbil fer
roviari és un procés llarg i costós que està portant a ter
me l’Administració General de l’Estat, en el cas de la 
xarxa operada per Renfe Operadora. 

Barcelona, 10 de gener de 2008 

Joaquim Nadal i Farreras 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques 

Núm. d’expedient: 314-08191/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els recursos en matèria de prevenció d’incendis als 
hospitals i centres d’atenció primària de les comarques 
nord-orientals 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Ribera i Garijo, Elena 

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

Els hospitals i centres d’atenció primària de la xarxa 
sanitària pública acompleixen la legislació vigent en 
matèria de prevenció d’incendis. 

Aquesta legislació estableix els diferents requisits que 
han d’acomplir els edificis i les seves instal·lacions, re
quisits que són d’aplicació en funció de la data de cons
trucció del centre, donat que aquesta legislació especí
fica, és d’aplicació en qualsevol dels casos a les noves 
obres i a les obres de reforma o rehabilitació. 

Els centres sanitaris de la xarxa sanitària pública dispo
sen dels diferents recursos que es descriuen a continu
ació: 

Mesures estructurals: 

– Sectorització per garantir el cofinançament del sinis
tre i retardar la seva propagació i afectació a altres es-
pais, serveis o edificis propers. 

– Resistència estructural suficient per garantir l’estabi
litat al foc. 

– Senyalització. 

– Vies d’evacuació degudament protegides i senyalitza
des. 

Instal·lacions contra incendis: 

– Els hospitals i els principals centres d’assistència pri
mària disposen de: 

• Sistemes de detecció automàtics en les àrees de risc 
especial. 

• Centralització d’alarmes. 

• Sistemes automàtics d’extinció en espais d’especial 
risc sense presència permanent o vigilància. 
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La totalitat de centres disposen de: 

• Sistemes d’extinció manual 

• Boques d’incendi equipades (BIEs), si les dimensions 
i característiques del centre les requereixen. 

• Polsadors d’alarma. 

Pel que fa als recursos organitzatius dels centres en 
front de qualsevol incidència, els centres disposen de 
plans d’emergència i autoprotecció: 

– Específics en els casos particulars els hospitals i els 
principals Centres d’Atenció Primària. 

– De tipus genèric per la resta de centres i pels consul
toris locals. 

– De forma periòdica s’efectuen simulacres per verifi
car el seu coneixement i la seva eficàcia. 

Barcelona, 10 de gener de 2008 

Marina Geli i Fàbrega 
Consellera de Salut 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la posada en funciona
ment d’un hospital transfronterer a 
l’Alt Empordà 
Tram. 314-08192/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-08192/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la posada en funcionament d’un hospital transfronterer 
a l’Alt Empordà 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Ribera i Garijo, Elena 

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

El Govern no preveu la posada en funcionament d’un 
Hospital transfronterer a l’Alt Empordà. Està previst un 
hospital transfronterer a l’Alt Pirineu, concretament a 
Puigcerdà (la Cerdanya). 

Barcelona, 7 de gener de 2008 

Marina Geli i Fàbrega 
Consellera de Salut 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures per a recol·lo
car treballadors acomiadats del sector 
del motor i dels components 
Tram. 314-08194/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-08194/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures per a recol·locar treballadors acomiadats del 
sector del motor i dels components 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Ribera i Garijo, Elena 

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

En primer lloc, esmentar que les dades dels darrers 12 
mesos sobre l’atur registrat en el sector de l’automoció 
no han sofert un increment significatiu a Catalunya, 
passant de 1.664 persones el desembre 2006 a 1.705 
persones el desembre de 2007. 

Els treballadors i treballadores de Catalunya, ja estiguin 
treballant com en atur, tenen al seu abast tot el desple
gament de polítiques actives que gestiona el Servei 
d’Ocupació de Catalunya. 

La xarxa d’oficines de treball, els ofereix una orienta-
ció especialitzada en la recerca activa de feina de for
ma directe o els deriva a algun centre de la nostra xar
xa on es realitzen els itineraris personalitzats d’inserció. 

Aquesta mesura inclou la diagnosi de la seva situació 
laboral, l’assessorament en les diferents opcions de 
recol·locació i la derivació a les accions concretes que 
s’escaigui: accions de formació, recerca activa de fei
na de feina, etc. 

De la mateixa manera, el treball que es realitza conjun
tament amb l’àmbit local (mitjançant els Ajuntaments 
i les seves àrees de promoció econòmica) augmenta la 
vocació de servei de proximitat de la xarxa. 

Finalment, la Xarxa de Centres d’Innovació i Formació 
Ocupacional (CIFO) ofereix una programació de forma-
ció per a l’ocupació de manera continuada i gratuïta, en 
concret un d’aquests centres té la seva especialització en 
programes formatius vinculats amb l’automoció. 

Barcelona, 15 de gener de 2008 

Mar Serna i Calvo 
Consellera de Treball 
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Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre la construcció d’un pas soter
rat per a vianants a l’estació de Caldes 
de Malavella (Selva) 
Tram. 314-08196/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-08196/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la construcció d’un pas soterrat per a vianants a l’esta
ció de Caldes de Malavella (Selva) 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Ribera i Garijo, Elena 

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi
nent que donem resposta conjunta a les iniciatives 
314-08196/08 i 314-08197/08, amb les següents con
sideracions: 

El Govern de la Generalitat està molt interessat en la 
construcció de passos per a vianants a les estacions, així 
com amb tota mena d’actuacions tendents a millorar 
l’accessibilitat als mitjans de transport públic de Cata
lunya. 

En aquest sentit, us informo que el Ministeri de Foment 
acaba de redactar el projecte de renovació de via entre 
Caldes de Malavella i Maçanet que inclou la construc
ció de dos passos subterranis de vianants entre andanes 
a les estacions de Caldes de Malavella i de Sils. 

Barcelona, 10 de gener de 2008 

Joaquim Nadal i Farreras 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la construcció d’un pas 
soterrat per a vianants a l’estació de 
Sils (Selva) 
Tram. 314-08197/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun
tament amb la pregunta NT 314-08196/08. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’augment del nombre de 
trens entre Blanes i Maçanet-Massanes 
(Selva) un cop traspassada la gestió 
del servei de rodalia de Renfe a la Ge
neralitat 
Tram. 314-08198/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-08198/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’augment del nombre de trens entre Blanes i Maçanet-
Massanes (Selva) un cop traspassada la gestió del ser
vei de rodalia de Renfe a la Generalitat 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Ribera i Garijo, Elena 

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

El Govern està impulsant el Pla de Transports de Viat
gers de Catalunya 2008-2012, que és l’eina que defi
neix els criteris i directrius dels serveis de transport de 
caràcter interurbà en el conjunt de Catalunya, tant a 
nivell de serveis com a nivell de gestió. 

Aquest document, actualment en fase d’informació 
pública i obert a la participació de tota la ciutadania per 
a la seva millora continuada, defineix aquells aspectes 
relatius a l’oferta de serveis, tant viaris com ferroviaris, 
a curt i mig termini, per tal de satisfer les necessitats de 
mobilitat de la població de Catalunya. 

Barcelona, 10 de gener de 2008 

Joaquim Nadal i Farreras 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la perillositat de l’enllaç de
la carretera N-II amb els Àngels, Quart 
i Girona 
Tram. 314-08199/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-08199/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la perillositat de l’enllaç de la carretera N-II amb els 
Àngels, Quart i Girona 
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Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Ribera i Garijo, Elena 

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

La carretera N-II al seu tram de variant de Girona, 
aproximadament al PK 714,6 té un enllaç a diferent 
nivell que correspon a l’encreuament amb la carretera 
GIV-6703. La carretera GIV-6703 forma l’accés a la 
Creueta (al terme de Quart) i d’altra banda arriba a Ma
dremanya, passat per la Mare de Déu dels Àngels. 

L’enllaç esmentat té la tipologia d’un diamant, en el 
qual el tronc passa aixecat sobre el terreny i les inter
seccions de la carretera GIV-6703 es fan al nivell del 
terreny amb uns carrils centrals de gir per fer els movi
ments a esquerra. 

En tot cas, el trànsit de l’actual carretera N-II en el tram 
de l’enllaç amb la GIV-6703 disminuirà sensiblement 
amb les obres de construcció del tercer i quart carril de 
l’autopista AP-7 al voltant de Girona, ja que la continu
ïtat de l’N-II es farà mitjançant aquests carrils addici
onals de l’AP-7. Es preveu que les obres dels esmentats 
tercer i quart carril de l’AP-7 comencin al llarg de l’any 
vinent. 

Barcelona, 10 de gener de 2008 

Joaquim Nadal i Farreras 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la conveniència de dema
nar al Ministeri de Foment la creació 
d’àrees de descans a l’autovia A-26, 
entre Besalú i Olot 
Tram. 314-08201/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-08201/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la conveniència de demanar al Ministeri de Foment la 
creació d’àrees de descans a l’autovia A-26, entre Be
salú i Olot 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Ribera i Garijo, Elena 

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

Des del Govern es considera positiva la implementació 
dels diferents elements viaris que donin suport al trànsit 
viari per a qualsevol de les infraestructures existents 
com és el cas de les àrees de servei i la resta dels ele
ments funcionals de la carretera. 

En tot cas, i pel que fa a l’autovia C-26 entre Olot i 
Besalú, caldrà tenir en compte l’ocupació de sòl neces
sària i el seu impacte territorial i ambiental sobre l’en
torn. També cal tenir present l’existència de poblacions 
properes a l’autovia amb la qual aquesta està comuni
cada i que poden disposar de determinades instal·la
cions de servei a l’usuari de la carretera. 

Barcelona, 10 de gener de 2008 

Joaquim Nadal i Farreras 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els centres sanitaris que 
atenen persones afectades per l’escle
rosi múltiple 
Tram. 314-08220/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-08220/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els centres sanitaris que atenen persones afectades per 
l’esclerosi múltiple 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pelegrí i Aixut, Josep Maria 

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

L’esclerosi múltiple (EM) és una malaltia que afecta en
tre unes 60-70 persones per cada 100.000, a la que es 
dóna atenció de salut a tots els centres hospitalaris que 
tenen servei de Neurologia, pel que fa al seu diagnòstic. 

Una vegada diagnosticat, el malalt també pot rebre 
atenció als serveis de Rehabilitació, Logopèdia, Terà
pia ocupacional i també a alguns hospitals de dia socio
sanitaris, entre altres. 

En fases més avançades de la malaltia aquests tipus de 
malalt pot rebre atenció també a centres de llarga estada. 

Properament s’inaugurarà un centre específic per a 
l’atenció als malats d’EM que tindrà caràcter de centre 
de referència d’alta especialització per a aquesta malal
tia: el CEMCAT. 

Aquesta malaltia, com altres malalties neurològiques 
que poden cursar amb discapacitat, és diagnosticada a 
les consultes externes hospitalàries i/o dels centres 
d’atenció especialitzada ambulatòria. Donat que no 
existeix un registre oficial a aquest tipus de dispositius, 
no disposem d’informació sobre el nombre de malalts 
atesos a cada centre. A l’any 2008, el Pla director socio
sanitari, juntament amb la unitat del CatSalut que s’en
carrega del Registre del Conjunt Mínim de Dades Bà
siques (CMBD), té previst desenvolupar un CMBD de 
les consultes externes de Neurologia que ens permetrà, 
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de forma rigorosa, poder obtenir informació sobre la 
incidència i prevalença, per malalties, i per centres. 

Els professionals que atenen als malalts d’EM, poden 
variar, en funció de la fase i l’evolució de la malaltia, 
però es poden identificar: 

– Metges neuròlegs 

– Neuropsicòlegs 

– Psiquiatres Psicòlegs 

– Infermeres 

– Auxiliars d’Infermeria 

– Metges Rehabilitadors 

– Fisioterapeutes 

– Logopedes 

– Terapeutes Ocupacionals 

– Treballadors Socials 

– Tècnics ortopèdics 

Pel que fa a les hores de dedicació dels diferents pro
fessionals depenen de l’organització i tipus de centres, 
però de manera general es pot afirmar que els profes
sionals treballen a jornada complerta i que atenen a 
cada malalt de forma individualitzada, intervenint amb 
major o menor intensitat segons l’afectació i necessitats 
de cada persona. 

Barcelona, 7 de gener de 2008 

Marina Geli i Fàbrega
 
Consellera de Salut
 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la seva participació en la 
delegació del Govern de l’Estat que ha 
de negociar la proposta de reforma de 
la política agrària comuna 
Tram. 314-08221/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-08221/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la seva participació en la delegació del Govern de l’Es
tat que ha de negociar la proposta de reforma de la po
lítica agrària comuna 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pelegrí i Aixut, Josep Maria 

En resposta a la pregunta parlamentària amb núm. de 
tramitació 314-08221/08 formulada pel diputat I. Sr. 
Josep Maria Pelegrí 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: 

1.25.15. 

Sí. El Govern demanarà participar a la Delegació del 
Govern de l’Estat a l’hora de negociar i/o posicionar-se 
sobre la proposta de reforma de la PAC. 

Barcelona, 20 de desembre de 2007 

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

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la proposta de modificació 
de la política agrària comuna 
Tram. 314-08222/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-08222/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
proposta de modificació de la política agrària comuna 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Pelegrí i Aixut, Josep Maria 

En resposta a la pregunta parlamentària amb núm. de 
tramitació 314-08222/08 formulada pel diputat I. Sr. 
Josep Maria Pelegrí del Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió i d’acord amb allò que preveu l’article 
144 del Reglament del Parlament de Catalunya, em 
plau fer-vos avinent les següents consideracions: 

La comunicació de la Comissió al Consell i al Parlament 
europeu sobre la modificació de la Política Agrària Co
muna es va presentar el passat dia 20 de novembre. Es 
tracta d’un document amb declaracions genèriques que 
s’haurà de concretar en una proposta normativa, i que la 
Comissió espera presentar a la primavera del 2008. 

El Govern, a través del Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural, està mantenint un debat 
intern, entre les diferents Direccions Generals i extern, 
amb el sector, que té l’objectiu de copsar la posició del 
sector davant d’aquest tema. 

En aquest sentit s’han fet diverses jornades per parlar 
del tema. El passat dia 12 de novembre, al DAR i amb 
caràcter obert a tots els representants del sector agrari 
que volguessin assistir-hi, el 10 de desembre una Tau
la de Foment i Modernització agrària per debatre el 
tema exclusivament amb el sector, i el dia 14 de desem
bre, conjuntament amb el Patronat Catalunya-Món, 
amb un expert de la UE, i oberta també a tot el sector. 

Barcelona, 20 de desembre de 2007 

Joaquim Llena i Cortina 
Conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió de publicació 
del decret de batxillerat que ha de fixar 
el currículum a impartir el curs 2008
2009 
Tram. 314-08240/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-08240/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió de publicació del decret de batxillerat que ha 
de fixar el currículum a impartir el curs 2008-2009 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: Rigau i Oliver, Irene 

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

El proppassat dia 20 de desembre es va signar l’inici 
dels tràmits per a l’aprovació del nou Decret de batxi
llerat. Es preveu que durant el mes de gener de 2008 
sigui enviat al Consell Escolar de Catalunya i, paral·le
lament s’obri el període d’exposició pública. 

Finalment, és previsible que el Decret sigui aprovat pel 
Govern al llarg del primer trimestre d’enguany. 

Barcelona, 7 de gener de 2008 

Ernest Maragall i Mira 
Conseller d’Educació 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la llista d’espera de mesu
res penals alternatives el 31 de desem
bre de 2006 
Tram. 314-08246/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-08246/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la llista d’espera de mesures penals alternatives el 31 de 
desembre de 2006 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: de Gispert i Català, Núria 

La llista d’espera de mesures penals alternatives era de 
1910, a data 31 de desembre de 2006. 

Barcelona, 10 de gener de 2008 

Montserrat Tura i Camafreita 
Consellera de Justícia 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre de reclusos de 
Can Brians-2 el 30 de novembre de 
2007 
Tram. 314-08247/08 

Resposta del Govern 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. d’expedient: 314-08247/08 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de reclusos de Can Brians-2 el 30 de novem
bre de 2007 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió 

Proponents: de Gispert i Català, Núria 

La població reclusa del Centre Penitenciari Brians 2 era 
de 969 interns, a data 30 de novembre de 2007. 

Barcelona, 9 de gener de 2008 

Montserrat Tura i Camafreita 
Consellera de Justícia 

1.25.15. 
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3. TRAMITACIONS EN CURS 

3.25. PREGUNTES AL GOVERN 

3.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ 

Pregunta al Govern a respondre oral
ment en comissió sobre la saturació 
dels serveis d’urgències dels centres 
hospitalaris i les derivacions de paci
ents, i sobre la planificació del Depar
tament de Salut davant l’increment de 
la demanda assistencial 
Tram. 311-00558/08 

Anunci: M. Rosa Fortuny i Torroella, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

Tramesa a la Comissió de Salut 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

M. Rosa Fortuny i Torroella, diputada del Grup parla
mentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
s’estableix a l’article 143 del Reglament de la Cambra 
formula la següent pregunta al Govern, per tal que si
gui contestada oralment en comissió, 

La darrera setmana de desembre la grip va començar a 
donar l’alerta a la majoria dels grans hospitals de Ca
talunya, que es queixen que tot i posar en marxa refor
ços, si arriben més pacients dels habituals, es produei
xen saturacions als serveis d’urgències. 

Les urgències a l’Hospital Clínic de Barcelona mostra
ven ja un alt grau de saturació, amb un increment del 
10% de pacients, i el diumenge 30 de desembre, segons 
va recollir la premsa, un pacient va arribar a estar sis 
hores dins l’ambulància per manca d’espai a urgènci
es, i en alguns moments fins a sis ambulàncies van res
tar-hi aturades, en no haver espai per deixar els paci
ents. 

Segons les noticies facilitades per la premsa, els res
ponsables de l’Hospital Clínic van assegurar que hi ha 
un contacte constant amb l’empresa de la Generalitat 
que gestiona les emergències. Teòricament, per tant, 
existeix una coordinació, de manera que si un hospital 
està saturat, les ambulàncies són enviades a altres hos
pitals i, segons el Departament de Salut, la resta de 
grans hospitals no s’havien saturat encara, tot i el gran 
nombre d’urgències ateses en una setmana. 

Segons declaracions del coordinador del pla d’urgènci
es hivernals del Departament de Salut, es preveu un 
increment de la demanda assistencial a les primeres 
setmanes de l’any, amb epidèmia de grip o sense, ja que 
el fred fa que empitjori la salut de les persones amb 
malalties cròniques. 

3.25.10. 

– Perquè per part de l’empresa de la Generalitat que 
gestiona les emergències no es van derivar les ambulàn
cies a altres centres hospitalaris no saturats, vista la si
tuació de l’Hospital Clínic de Barcelona? 

– Si es va produir alguna derivació, quantes van ser, a 
quins centres hospitalaris i a quines hores? 

– Quines accions té planificades el Departament de 
Salut davant l’increment de demanda assistencial pre
vista, que donin resposta a les necessitats dels pacients 
i no col·lapsin els serveis d’urgències? 

Palau del Parlament, 4 de gener de 2008 

M. Rosa Fortuny i Torroella 
Diputada del G. P. de CiU 

3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les persones que han re
but els serveis i les prestacions que 
estableix la Llei de l’Estat 39/2006, de 
promoció de l’autonomia personal i 
atenció a les persones en situació de 
dependència fins al 31 de desembre de 
2007 
Tram. 314-08449/08 

Formulació: Josep Lluís Cleries i Gonzà
lez, del Grup Parlamentari de Convergèn
cia i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, diputat del Grup de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Govern. 

– Quantes persones tindran la resolució del Pla Indivi
dual d’Atenció que preveu la Llei estatal 39/2006, de 
14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal 
i atenció a les persones en situació de dependència i 
començaran a rebre els serveis i prestacions acordats 
abans del 31 de desembre de 2007? La Consellera d’Ac
ció Social i Ciutadania va anunciar que ho rebrien 150 
persones, quantes ho han rebut realment? S’ha arribat 
a les 75? Quantes persones que tenien la valoració feta 
han quedat pendents a 31 de desembre de 2007? 

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2007 

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez 
Diputat del G. P. de CiU 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els punts de mesura de la 
qualitat de l’aire de què disposa el De
partament de Medi Ambient i Habitatge 
Tram. 314-08450/08 

Formulació: Ramon Espadaler i Parceri
sas, del Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Ramon Espadaler i Parcerisas, Diputat del Grup de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern 

– Quants punts de mesura de la qualitat de l’aire ha 
disposat el Departament de Medi Ambient i Habitatge 
per tal de poder seguir l’evolució de la qualitat de l’ai
re arran de l’entrada en vigor de la prohibició de circu
lar a més de 80 km/h a determinats municipis metropo
litans? 

Palau del Parlament, 8 de gener de 2008 

Ramon Espadaler i Parcerisas 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les dades de contamina-
ció atmosfèrica abans de l’entrada en 
vigor de la prohibició de circular a més 
de 80 km/h a l’àrea metropolitana de 
Barcelona 
Tram. 314-08452/08 

Formulació: Ramon Espadaler i Parceri
sas, del Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Ramon Espadaler i Parcerisas, Diputat del Grup de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern 

– Quines són les dades de contaminació atmosfèrica (a 
cadascun dels punts de control) abans d’entrar en vigor 
la prohibició de circular a més de 80 km/h a determina-
des ciutats de l’àmbit metropolità de Barcelona? 

Palau del Parlament, 8 de gener de 2008 

Ramon Espadaler i Parcerisas 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’emplaçament dels punts 
de mesura de la qualitat de l’aire arran 
de la prohibició de circular a més de 
80 km/h 
Tram. 314-08451/08 

Formulació: Ramon Espadaler i Parceri
sas, del Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Ramon Espadaler i Parcerisas, Diputat del Grup de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern 

– Quina és la ubicació precisa dels punts que ha disposat 
el Departament de Medi Ambient i Habitatge per tal de 
poder seguir l’evolució de la qualitat de l’aire arran de 
l’entrada en vigor de la prohibició de circular a més de 
80 km/h a determinats municipis metropolitans? (expres
sant carretera i punt quilomètric). 

Palau del Parlament, 8 de gener de 2008 

Ramon Espadaler i Parcerisas 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió de modular a la 
baixa el peatge en els trams viaris sub
jectes a limitació de velocitat per sota 
de 80 km/h 
Tram. 314-08453/08 

Formulació: Ramon Espadaler i Parceri
sas, del Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Ramon Espadaler i Parcerisas, Diputat del Grup de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern 

– Té previst el Govern modular a la baixa el peatge 
d’aquells trams viaris subjectes a la limitació de velo
citat per sota de 80 km/h? 

Palau del Parlament, 8 de gener de 2008 

Ramon Espadaler i Parcerisas 
Diputat del G. P. de CiU 

3.25.15. 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió d’exonerar els 
vehicles híbrids de la prohibició de cir
cular a menys de 80 km/h 
Tram. 314-08454/08 

Formulació: Ramon Espadaler i Parceri
sas, del Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Ramon Espadaler i Parcerisas, Diputat del Grup de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern 

– Té previst el Govern exonerar de la prohibició de cir
cular a menys de 80 km/h als vehicles anomenats híbrids 
i/o aquells que disposin de motors mixtes de gasolina i 
gas, atesa la seva significativa reducció d’emissions con
taminants? 

Palau del Parlament, 8 de gener de 2008 

Ramon Espadaler i Parcerisas 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el cost de transvasar ai
gua per mar en vaixells 
Tram. 314-08455/08 

Formulació: Ramon Espadaler i Parceri
sas, del Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Ramon Espadaler i Parcerisas, Diputat del Grup de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern 

– Quin és el cost de transvasar aigua per mar a través de 
vaixells? (expressat en euros/m3) 

Palau del Parlament, 8 de gener de 2008 

Ramon Espadaler i Parcerisas 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre el cost estimat de la conne
xió de les xarxes d’abastament d’aigua 
del Consorci d’Aigües de Tarragona i 
del Consorci d’Aigües Ter-Llobregat en
tre Cubelles (Garraf) i Cunit (Baix Pe
nedès) 
Tram. 314-08456/08 

Formulació: Ramon Espadaler i Parceri
sas, del Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Ramon Espadaler i Parcerisas, Diputat del Grup de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern 

– Quin és el cost estimat de la connexió dels poc més 
de 8 km que separen les xarxes d’abastament d’aigua 
del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) i d’Aigües 
Ter Llobregat (ATLL) entre els termes municipals de 
Cubelles i Cunit? 

Palau del Parlament, 8 de gener de 2008 

Ramon Espadaler i Parcerisas 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les raons del transvasa
ment d’aigua en vaixells cap a l’àrea 
metropolitana de Barcelona 
Tram. 314-08457/08 

Formulació: Ramon Espadaler i Parceri
sas, del Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Ramon Espadaler i Parcerisas, Diputat del Grup de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern 

– Per quina o quines raons el Govern ha optat per 
transvasar aigua en vaixells cap a l’entorn metropolità 
de Barcelona? 

Palau del Parlament, 8 de gener de 2008 

Ramon Espadaler i Parcerisas 
Diputat del G. P. de CiU 

3.25.15. 
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Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre les raons per a desestimar la 
connexió de les xarxes d’abastament 
d’aigua del Consorci d’Aigües de Tarra
gona i del Consorci d’Aigües Ter-Llo
bregat entre Cubelles (Garraf) i Cunit 
(Baix Penedès) 
Tram. 314-08458/08 

Formulació: Ramon Espadaler i Parceri
sas, del Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Ramon Espadaler i Parcerisas, Diputat del Grup de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern 

– Per quina o quines raons el Govern ha desestimat la 
connexió dels poc més de 8 km que separen les xarxes 
d’abastament d’aigua del Consorci d’Aigües de Tarra
gona (CAT) i d’Aigües Ter Llobregat (ATLL) entre els 
termes municipals de Cubelles i Cunit? 

Palau del Parlament, 8 de gener de 2008 

Ramon Espadaler i Parcerisas 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la quantitat d’aigua que 
preveu transvasar a l’àrea metropolita
na de Barcelona en vaixells 
Tram. 314-08459/08 

Formulació: Ramon Espadaler i Parceri
sas, del Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Ramon Espadaler i Parcerisas, Diputat del Grup de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern 

– Quina quantitat d’aigua té previst transvasar amb 
vaixells cap a l’entorn metropolità de Barcelona? 

Palau del Parlament, 8 de gener de 2008 

Ramon Espadaler i Parcerisas 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el moment a partir del qual 
preveu transvasar aigua a l’àrea me
tropolitana de Barcelona en vaixells 
Tram. 314-08460/08 

Formulació: Ramon Espadaler i Parceri
sas, del Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Ramon Espadaler i Parcerisas, Diputat del Grup de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern 

– A partir de quin moment té previst el Govern trans
vasar aigua amb vaixells cap a l’entorn metropolità de 
Barcelona? 

Palau del Parlament, 8 de gener de 2008 

Ramon Espadaler i Parcerisas 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre de denúncies 
imposades pel Cos d’Agents Rurals 
durant l’exercici 2007 
Tram. 314-08461/08 

Formulació: Ramon Espadaler i Parceri
sas, del Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Ramon Espadaler i Parcerisas, Diputat del Grup de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern 

– Quantes denúncies (agrupades per tipologia i demar
cació) ha fet el Cos d’Agents Rurals al llarg de l’exer
cici 2007? 

Palau del Parlament, 8 de gener de 2008 

Ramon Espadaler i Parcerisas 
Diputat del G. P. de CiU 

3.25.15. 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el grau de compliment de 
la Llei 22/2003, de protecció dels ani
mals 
Tram. 314-08462/08 

Formulació: Ramon Espadaler i Parceri
sas, del Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Ramon Espadaler i Parcerisas, Diputat del Grup de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern 

– Quina valoració fa el Govern de la Generalitat del 
grau de compliment de la Llei de Protecció dels ani
mals? 

Palau del Parlament, 8 de gener de 2008 

Ramon Espadaler i Parcerisas 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les estacions d’esquí de 
titularitat de la Generalitat expedien
tades per un ús indegut d’aigua per a 
innivar les pistes 
Tram. 314-08463/08 

Formulació: Ramon Espadaler i Parceri
sas, del Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Ramon Espadaler i Parcerisas, Diputat del Grup de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern 

– A quina o quines estacions d’esquí de titularitat de la 
Generalitat ha obert expedient l’Agència Catalana de 
l’Aigua per haver fet un suposat us indegut d’aigua per 
a innivar les pistes? 

Palau del Parlament, 8 de gener de 2008 

Ramon Espadaler i Parcerisas 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la informació del Departa
ment de Medi Ambient i Habitatge al 
Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques amb relació a les exi
gències legals que regulen l’ús de l’ai
gua per a fer neu artificial 
Tram. 314-08464/08 

Formulació: Ramon Espadaler i Parceri
sas, del Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Ramon Espadaler i Parcerisas, Diputat del Grup de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern 

– Ha informat el Departament de Medi Ambient i Ha
bitatge al departament de Política Territorial i Obres 
Públiques respecte les exigències legals que regulen 
l’ús d’aigua per a fer neu artificial? 

Palau del Parlament, 8 de gener de 2008 

Ramon Espadaler i Parcerisas 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la raó per la qual unes es
tacions d’esquí de titularitat de la Ge
neralitat han incomplert presumpta
ment la normativa d’aigües en matèria 
d’innivació 
Tram. 314-08465/08 

Formulació: Ramon Espadaler i Parceri
sas, del Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Ramon Espadaler i Parcerisas, Diputat del Grup de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern 

– Per quina raó algunes de les estacions d’esquí de ti
tularitat de la Generalitat han incomplet presumptament 
la normativa d’aigües en matèria d’innivació? 

Palau del Parlament, 8 de gener de 2008 

Ramon Espadaler i Parcerisas 
Diputat del G. P. de CiU 

3.25.15. 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la quantitat recaptada per 
l’Agència Catalana de l’Aigua en con
cepte de cànon de l’aigua per innivació 
durant el 2007 
Tram. 314-08466/08 

Formulació: Ramon Espadaler i Parceri
sas, del Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Ramon Espadaler i Parcerisas, Diputat del Grup de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern 

– Quin quantitat ha recaptat per concepte de cànon de 
l’aigua per innivació l’Agència Catalana de l’Aigua al 
llarg de l’exercici 2007? 

Palau del Parlament, 8 de gener de 2008 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el finançament de la terce
ra dessaladora 
Tram. 314-08468/08 

Formulació: Ramon Espadaler i Parceri
sas, del Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Ramon Espadaler i Parcerisas, Diputat del Grup de Con
vergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’ar
ticle 144 del Reglament de la Cambra, formula la se
güent pregunta per escrit al Govern 

– Qui finançarà la tercera dessaladora de Catalunya: 
l’Estat o la Generalitat? 

Palau del Parlament, 8 de gener de 2008 

Ramon Espadaler i Parcerisas 
Diputat del G. P. de CiU 

Ramon Espadaler i Parcerisas 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la connexió de la xarxa 
d’abastament d’aigües Ter-Llobregat 
amb l’àmbit de la Tordera 
Tram. 314-08467/08 

Formulació: Ramon Espadaler i Parceri
sas, del Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Ramon Espadaler i Parcerisas, Diputat del Grup de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern 

– Considera el Govern que la connexió de la xarxa 
d’abastament d’aigües Ter - Llobregat amb l’àmbit de 
la Tordera és un transvasament? 

Palau del Parlament, 8 de gener de 2008 

Ramon Espadaler i Parcerisas 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la formalització de l’adqui
sició dels terrenys per a emplaçar la 
tercera dessaladora al terme de Cunit 
(Baix Penedès) 
Tram. 314-08469/08 

Formulació: Ramon Espadaler i Parceri
sas, del Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Ramon Espadaler i Parcerisas, Diputat del Grup de Con
vergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’ar
ticle 144 del Reglament de la Cambra, formula la se
güent pregunta per escrit al Govern 

– En quin moment s’ha formalitzat l’adquisició dels 
terrenys per a la ubicació la tercera dessaladora de Ca
talunya al terme municipal de Cunit? 

Palau del Parlament, 8 de gener de 2008 

Ramon Espadaler i Parcerisas 
Diputat del G. P. de CiU 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’adquisició dels terrenys 
en el terme de Cunit (Baix Penedès) 
per a emplaçar la tercera dessaladora 
Tram. 314-08470/08 

Formulació: Ramon Espadaler i Parceri
sas, del Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Ramon Espadaler i Parcerisas, Diputat del Grup de Con
vergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’ar
ticle 144 del Reglament de la Cambra, formula la se
güent pregunta per escrit al Govern 

– Quin cost ha tingut l’adquisició dels terrenys per a la 
ubicació la tercera dessaladora de Catalunya al terme 
municipal de Cunit i quina administració se n’ha fet 
càrrec? 

Palau del Parlament, 8 de gener de 2008 

Ramon Espadaler i Parcerisas 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el moment que creu opor
tú per a decidir el model de gestió i 
explotació de la tercera dessaladora 
Tram. 314-08472/08 

Formulació: Ramon Espadaler i Parceri
sas, del Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Ramon Espadaler i Parcerisas, Diputat del Grup de Con
vergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’ar
ticle 144 del Reglament de la Cambra, formula la se
güent pregunta per escrit al Govern 

– Quin creu el Govern que serà el moment oportú per 
prendre la decisió respecte el model de gestió i d’explo
tació de la tercera dessaladora de Catalunya que es pre
veu ubicar al terme municipal de Cunit? 

Palau del Parlament, 8 de gener de 2008 

Ramon Espadaler i Parcerisas 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la raó per la qual encara 
no ha decidit el model de gestió i ex
plotació de la tercera dessaladora 
Tram. 314-08471/08 

Formulació: Ramon Espadaler i Parceri
sas, del Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Ramon Espadaler i Parcerisas, Diputat del Grup de Con
vergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’ar
ticle 144 del Reglament de la Cambra, formula la se
güent pregunta per escrit al Govern 

– Per quina raó, passats més de tres anys de la refor
mulació del Pla Hidrològic Nacional (PHN), el Govern 
de la Generalitat encara no ha decidit el model de ges
tió i d’explotació de la tercera dessaladora de Catalunya 
que es preveu ubicar al terme municipal de Cunit? 

Palau del Parlament, 8 de gener de 2008 

Ramon Espadaler i Parcerisas 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el cost de construcció de 
la tercera dessaladora 
Tram. 314-08473/08 

Formulació: Ramon Espadaler i Parceri
sas, del Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Ramon Espadaler i Parcerisas, Diputat del Grup de Con
vergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’ar
ticle 144 del Reglament de la Cambra, formula la se
güent pregunta per escrit al Govern 

– El cost estimat de la dessaladora de 20 Hm3/any (que 
finalment s’ubicarà a Cunit) ha passat de 81 MEUR 
(segons dades oficials del Departament de Medi Ambi
ent i Habitatge de 2005) a 85 MEUR, segons dades 
facilitades pel Departament de Medi Ambient. Creu el 
Govern que es podria haver evitat aquest increment de 
cost si s’hagués impulsat ara fa dos anys aquesta nova 
dessaladora, més si es té en compte que ja era prevista 
al Pla Hidrològic Nacional (PHN)? 

Palau del Parlament, 8 de gener de 2008 

Ramon Espadaler i Parcerisas 
Diputat del G. P. de CiU 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el consum d’energia esti
mat de la dessaladora que es constru
eix al Prat de Llobregat (Baix Llobre
gat) 
Tram. 314-08474/08 

Formulació: Ramon Espadaler i Parceri
sas, del Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Ramon Espadaler i Parcerisas, Diputat del Grup de Con
vergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’ar
ticle 144 del Reglament de la Cambra, formula la se
güent pregunta per escrit al Govern 

– Quin és el consum d’energia estimat de la dessaladora 
metropolitana que actualment es troba en fase de cons
trucció al terme municipal del Prat de Llobregat? 

Palau del Parlament, 8 de gener de 2008 

Ramon Espadaler i Parcerisas 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els projectes de reutilitza
ció de l’aigua previstos a l’empara del 
conveni signat amb el Consell General 
de Cambres de Govern 
Tram. 314-08476/08 

Formulació: Ramon Espadaler i Parceri
sas, del Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Ramon Espadaler i Parcerisas, Diputat del Grup de Con
vergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’ar
ticle 144 del Reglament de la Cambra, formula la se
güent pregunta per escrit al Govern 

– Quins projectes de reutilització d’aigua té previst 
impulsar el Govern a l’empara del Conveni signat en
tre l’Agència Catalana de l’Aigua i el Consell General 
de Cambres de Govern el 17 de desembre de 2007? 
(detallant títol, calendari, ubicació i pressupost públic) 

Palau del Parlament, 8 de gener de 2008 

Ramon Espadaler i Parcerisas 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les raons per les quals la 
quantitat d’aigua reutilitzada per parti
culars i altres administracions dife
rents de la Generalitat durant el 2006 
és superior a la promoguda per l’Agèn
cia Catalana de l’Aigua 
Tram. 314-08475/08 

Formulació: Ramon Espadaler i Parceri
sas, del Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Ramon Espadaler i Parcerisas, Diputat del Grup de Con
vergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’ar
ticle 144 del Reglament de la Cambra, formula la se
güent pregunta per escrit al Govern 

– Per quina o quines raons, a parer del Departament de 
Medi Ambient i Habitatge, en l’exercici 2006 la quan
titat d’aigua reutilitzada per part de particulars o altres 
administracions diferents de la Generalitat és superior 
a la que ha promogut la pròpia Agència Catalana de 
l’Aigua, segons dades del web del propi Departament? 

Palau del Parlament, 8 de gener de 2008 

Ramon Espadaler i Parcerisas 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la raó per la qual la llei de 
pressupostos de la Generalitat per al 
2008 no fa referència a cap projecte de 
reutilització de l’aigua 
Tram. 314-08477/08 

Formulació: Ramon Espadaler i Parceri
sas, del Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Ramon Espadaler i Parcerisas, Diputat del Grup de Con
vergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’ar
ticle 144 del Reglament de la Cambra, formula la se
güent pregunta per escrit al Govern 

– Per quina raó la Llei de Pressupostos de 2008 no cita 
explícitament ni un sol projecte de reutilització d’aigua, 
essent aquesta una de les prioritats del Govern de la 
Generalitat? 

Palau del Parlament, 8 de gener de 2008 

Ramon Espadaler i Parcerisas 
Diputat del G. P. de CiU 

3.25.15. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 



Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el calendari estimat de fi
niment de diverses obres hidràuliques 
i el cost 
Tram. 314-08478/08 

Formulació: Ramon Espadaler i Parceri
sas, del Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

 A LA MESA DEL PARLAMENT 

Ramon Espadaler i Parcerisas, Diputat del Grup de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern 

– Quin és el calendari estimat per a la finalització de les 
següents obres hidràuliques i quin és el seu cost: 

– ITAM del Llobregat. 

– Connexió ATLL - Maresme Nord 

 – Ampliació ITAM de la Tordera 

– Basses de recàrrega per la Vall Baixa i Delta del Llo
bregat 

– Descontaminació de l’Aqüífer del Llobregat 

– Dessaladora de Cunit 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la metodologia que empra 
el Departament d’Economia i Finances 
per calcular el nivell d’execució pres
supostària 
Tram. 314-08479/08 

Formulació: Ramon Espadaler i Parceri
sas, del Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

 A LA MESA DEL PARLAMENT 

Ramon Espadaler i Parcerisas, Diputat del Grup de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern 

– Quina metodologia utilitza el Departament d’Econo
mia i Finances per calcular el nivell d’execució pressu
postària? 

Palau del Parlament, 8 de gener de 2008 

Ramon Espadaler i Parcerisas 
Diputat del G. P. de CiU 

– Infraestructura necessària per l’aportació de vaixells 

– Aprofitament intensiu dels aqüífers de la Vall Baixa 
i Delta del Llobregat 

– Intensificació de l’aprofitament del Delta del Besòs i 
Pla de Barcelona 

– Connexió ITAM Tordera amb l’aqüeducte del Ter. 

Palau del Parlament, 8 de gener de 2008 

Ramon Espadaler i Parcerisas 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nivell d’execució pres
supostària del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge 
Tram. 314-08480/08 

Formulació: Ramon Espadaler i Parceri
sas, del Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

 A LA MESA DEL PARLAMENT 

Ramon Espadaler i Parcerisas, Diputat del Grup de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern 

– Perquè les dades que figuren al web del Departament 
d’Economia i Finances respecte el nivell d’execució 
pressupostari del Departament de Medi Ambient i Ha
bitatge no s’adiuen amb les dades que dóna l’Honora
ble Conseller de Medi Ambient i Habitatge tant en 
Comissió com al Ple del Parlament? 

Palau del Parlament, 8 de gener de 2008 

Ramon Espadaler i Parcerisas 
Diputat del G. P. de CiU 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la divergència de les da-
des relatives al nivell d’execució pres
supostària del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge 
Tram. 314-08481/08 

Formulació: Ramon Espadaler i Parceri
sas, del Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Ramon Espadaler i Parcerisas, Diputat del Grup de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern 

L’informe mensual per àrees de despesa de la Genera
litat de Catalunya de l’exercici 2007 relatiu a l’acumu
lat fins el mes d’octubre deia que el nivell d’execució 
pressupostària del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge (és a dir el % de les obligacions reconegudes 
respecte el pressupost definitiu) era d’un 38,32%. En la 
seva compareixença davant la Comissió de Medi Am
bient i Habitatge del Parlament el 21 de novembre de 
2007, l’Honorable Conseller de Medi Ambient i Habi
tatge va manifestar (i reiterar en més d’una ocasió) que 
aquesta xifra era errònia, ja que es situava exactament 
al 81,31%. El més següent, la mateixa dada facilitada 
pel Departament d’Economia i Finances era de 45,57% 
(és a dir, encara molt per sota del 81,31% expressat per 
l’Honoirable Conseller de Medi Ambient i Habitatge). 
Atès que es tracta d’una divergència de més de 50 punts 
i atès que aquesta és una dada rellevant per al control 
del Govern, el Diputat sotasignant voldria saber: 

– Quina de les dues dades (referides als mesos d’octubre 
i novembre) és la correcta: la que facilita la Conselleria 
d’Economia i Finances o la que facilita el Conseller de 
Medi Ambient i Habitatge? 

– En el supòsit que la dada correcta sigui la que ha fa
cilitat el Conseller de Medi Ambient i Habitatge en seu 
parlamentària: pensa el Departament d’Economia i Fi
nances revisar la metodologia de càlcul i seguiment de 
l’execució pressupostària? 

– En el supòsit que la dada correcta sigui la lliurada 
oficialment pel Departament d’Economia i Finances: 
considera el Govern normal, ètic i políticament defen
sable el fet que un membre del Consell Executiu faci
liti dades falses al Ple i a la Comissió Parlamentària 
corresponent? 

– En aquest supòsit, com justifica el Govern un nivell 
d’execució pressupostaria tan baix en un àmbit suposa
dament tant estratègic i rellevant com ho és el del cicle 
de l’Aigua? 

– Existeixen discrepàncies d’aquesta magnitud entre les 
dades d’execució pressupostària lliurades pel Departa

ment d’Economia Finances i algun dels altres departa
ments del Govern? 

– Creu el Govern que els Grups parlamentaris que no 
li donen suport poden exercir amb normalitat la tasca 
de control parlamentari que tenen encomanada amb 
unes dades tan dispars, precisament en una qüestió tan 
rellevant com el nivell mensual d’execució pressupos
tària? 

Palau del Parlament, 8 de gener de 2008 

Ramon Espadaler i Parcerisas 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les actuacions que duu a 
terme amb relació a l’obligatorietat de 
l’escolarització dels fills i sobre el marc 
jurídic que empara el model d’ensenya
ment en família 
Tram. 314-08482/08 

Formulació: Irene Rigau i Oliver, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Irene Rigau i Oliver, diputada del Grup de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

La família té la obligació d’educar els fills. Els alumnes 
tenen dret a l’educació. Hi ha famílies que es plantegen 
l’educació integral dels fills a la llar. 

En relació a aquests punts, 

– Quines actuacions du a terme el Govern en relació a 
l’obligatorietat de les famílies a escolaritzar els fills? 

– Quin és el marc jurídic que empara el model de l’en
senyament en família? 

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2007 

Irene Rigau i Oliver 
Diputada del G. P. de CiU 

3.25.15. 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’ensenyament dels fills a 
la llar 
Tram. 314-08483/08 

Formulació: Irene Rigau i Oliver, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Irene Rigau i Oliver, diputada del Grup de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

– Quin és el capteniment del Govern en relació a edu
car els fills en família de manera que es pugui rebre la 
formació integral a la llar? 

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2007 

Irene Rigau i Oliver 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre els centres d’educació primà
ria que té previst construir al Maresme 
el 2008 
Tram. 314-08484/08 

Formulació: Joan Morell i Comas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Joan Morell i Comas, diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar
ticle 144 del Reglament de la Cambra, formula la se
güent pregunta al Govern, per tal que sigui contestada 
per escrit: 

– Quants i quins centres d’educació primària té previst 
construir el govern a la comarca del Maresme durant 
l’any 2008? 

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2007 

Joan Morell i Comas 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre els centres d’educació secun
dària que té previst construir al Mares-
me el 2008 
Tram. 314-08485/08 

Formulació: Joan Morell i Comas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Joan Morell i Comas, diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar
ticle 144 del Reglament de la Cambra, formula la se
güent pregunta al Govern, per tal que sigui contestada 
per escrit: 

– Quants i quins centres d’educació secundaria té pre
vist construir el govern a la comarca del Maresme du
rant l’any 2008? 

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2007 

Joan Morell i Comas 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les federacions esportives 
catalanes que han entrat en un siste
ma internacional de competició 
Tram. 314-08486/08 

Formulació: Joan Morell i Comas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Joan Morell i Comas, diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar
ticle 144 del Reglament de la Cambra, formula la se
güent pregunta al Govern, per tal que sigui contestada 
per escrit: 

– Quines Federacions esportives Catalanes han entrat 
en un sistema internacional de Competició? 

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2007 

Joan Morell i Comas 
Diputat del G. P. de CiU 

3.25.15. 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els criteris i els requisits 
per a obtenir la condició d’esportista 
d’alt nivell 
Tram. 314-08487/08 

Formulació: Joan Morell i Comas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Joan Morell i Comas, diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar
ticle 144 del Reglament de la Cambra, formula la se
güent pregunta al Govern, per tal que sigui contestada 
per escrit: 

– Quin criteri es segueix i quins requisits fan falta per 
obtenir la condició d’esportistes alt nivell a Catalunya? 

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2007 

Joan Morell i Comas 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’estratègia prevista pel 
que fa a les seleccions esportives ca
talanes 
Tram. 314-08489/08 

Formulació: Joan Morell i Comas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Joan Morell i Comas, diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar
ticle 144 del Reglament de la Cambra, formula la se
güent pregunta al Govern, per tal que sigui contestada 
per escrit: 

– Quina és l’estratègia que pensa portar a terme el Go
vern pel que fa referència a les seleccions esportives 
catalanes? 

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2007 

Joan Morell i Comas 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els esdeveniments espor
tius internacionals a Catalunya 
Tram. 314-08488/08 

Formulació: Joan Morell i Comas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Joan Morell i Comas, diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar
ticle 144 del Reglament de la Cambra, formula la se
güent pregunta al Govern, per tal que sigui contestada 
per escrit: 

– Quins són el esdeveniments esportius internacionals 
que anualment es porten a terme a Catalunya? 

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2007 

Joan Morell i Comas 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els serveis i els ajuts de 
què disposen els esportistes d’alt ni
vell 
Tram. 314-08490/08 

Formulació: Joan Morell i Comas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Joan Morell i Comas, diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar
ticle 144 del Reglament de la Cambra, formula la se
güent pregunta al Govern, per tal que sigui contestada 
per escrit: 

– Quins serveis i ajuts (econòmics i no econòmics) dis
posen els esportistes catalans d’alt nivell? 

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2007 

Joan Morell i Comas 
Diputat del G. P. de CiU 
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3. TRAMITACIONS EN CURS 



 

 

 

 

 

46 

22 de gener de 2008 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 201 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els ajuts concedits per a 
instal·lacions esportives a la província 
de Barcelona el 2006 
Tram. 314-08491/08 

Formulació: Joan Morell i Comas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Joan Morell i Comas, diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar
ticle 144 del Reglament de la Cambra, formula la se
güent pregunta al Govern, per tal que sigui contestada 
per escrit: 

– Quines subvencions ha concedit el govern de la Ge
neralitat de Catalunya, l’any 2006 per la construcció 
d’instal·lacions esportives, dins el pla director d’ins
tal·lacions i equipaments de Catalunya als municipis de 
la demarcació de Barcelona? 

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2007 

Joan Morell i Comas 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els ajuts concedits per a 
instal·lacions esportives a la província 
de Lleida el 2006 
Tram. 314-08493/08 

Formulació: Joan Morell i Comas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Joan Morell i Comas, diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar
ticle 144 del Reglament de la Cambra, formula la se
güent pregunta al Govern, per tal que sigui contestada 
per escrit: 

– Quines subvencions ha concedit el govern de la Ge
neralitat de Catalunya, l’any 2006 per la construcció 
d’instal·lacions esportives, dins el pla director d’ins
tal·lacions i equipaments de Catalunya als municipis de 
la demarcació de Lleida? 

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2007 

Joan Morell i Comas 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els ajuts concedits per a 
instal·lacions esportives a la província 
de Girona el 2006 
Tram. 314-08492/08 

Formulació: Joan Morell i Comas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Joan Morell i Comas, diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar
ticle 144 del Reglament de la Cambra, formula la se
güent pregunta al Govern, per tal que sigui contestada 
per escrit: 

– Quines subvencions ha concedit el govern de la Ge
neralitat de Catalunya, l’any 2006 per la construcció 
d’instal·lacions esportives, dins el pla director d’ins
tal·lacions i equipaments de Catalunya als municipis de 
la demarcació de Girona? 

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2007 

Joan Morell i Comas 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els ajuts concedits per a 
instal·lacions esportives a la província 
de Tarragona el 2006 
Tram. 314-08494/08 

Formulació: Joan Morell i Comas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Joan Morell i Comas, diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar
ticle 144 del Reglament de la Cambra, formula la se
güent pregunta al Govern, per tal que sigui contestada 
per escrit: 

– Quines subvencions ha concedit el govern de la Ge
neralitat de Catalunya, l’any 2006 per la construcció 
d’instal·lacions esportives, dins el pla director d’ins
tal·lacions i equipaments de Catalunya als municipis de 
la demarcació de Tarragona? 

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2007 

Joan Morell i Comas 
Diputat del G. P. de CiU 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les subvencions concedi
des l’any 2006 a les administracions 
locals i les entitats de dret públic que 
hi són vinculades o adscrites 
Tram. 314-08495/08 

Formulació: Joan Morell i Comas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Joan Morell i Comas, diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar
ticle 144 del Reglament de la Cambra, formula la se
güent pregunta al Govern, per tal que sigui contestada 
per escrit: 

– Quines subvencions ha concedit el govern de la Ge
neralitat de Catalunya, l’any 2006 a les Administraci
ons Locals de Catalunya i les entitats de dret públic vin
culades o adscrites a aquestes? 

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2007 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les subvencions concedi
des l’any 2006 a les associacions de 
pares i mares i als centres educatius 
Tram. 314-08497/08 

Formulació: Joan Morell i Comas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Joan Morell i Comas, diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar
ticle 144 del Reglament de la Cambra, formula la se
güent pregunta al Govern, per tal que sigui contestada 
per escrit: 

– Quines subvencions ha concedit el govern de la Ge
neralitat de Catalunya, l’any 2006 a les Associacions de 
Mares i Pares (AMPA) i als Centres Educatius de Ca
talunya? 

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2007 

Joan Morell i Comas 
Diputat del G. P. de CiU 

Joan Morell i Comas 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les subvencions concedi
des l’any 2006 a les associacions es
portives escolars pel programa «Esport 
a l’escola» 
Tram. 314-08496/08 

Formulació: Joan Morell i Comas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Joan Morell i Comas, diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar
ticle 144 del Reglament de la Cambra, formula la se
güent pregunta al Govern, per tal que sigui contestada 
per escrit: 

– Quines subvencions ha concedit el govern de la Gene
ralitat de Catalunya, l’any 2006 a les Associacions Es
portives Escolars (AEE) programa «Esport a l’escola»? 

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2007 

Joan Morell i Comas 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les subvencions concedi
des l’any 2006 als clubs esportius fe
derats 
Tram. 314-08498/08 

Formulació: Joan Morell i Comas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Joan Morell i Comas, diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar
ticle 144 del Reglament de la Cambra, formula la se
güent pregunta al Govern, per tal que sigui contestada 
per escrit: 

– Quines subvencions ha concedit el govern de la Ge
neralitat de Catalunya, l’any 2006 als Clubs Esportius 
federats de Catalunya? 

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2007 

Joan Morell i Comas 
Diputat del G. P. de CiU 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les subvencions concedi
des l’any 2006 als consells esportius 
amb relació als jocs esportius esco
lars 
Tram. 314-08499/08 

Formulació: Joan Morell i Comas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Joan Morell i Comas, diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar
ticle 144 del Reglament de la Cambra, formula la se
güent pregunta al Govern, per tal que sigui contestada 
per escrit: 

– Quines subvencions ha concedit el govern de la Ge
neralitat de Catalunya, l’any 2006 als consells esportius 
pel que fa als jocs esportius escolars a Catalunya? 

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2007 

Joan Morell i Comas 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les subvencions concedi
des l’any 2006 a les entitats no espor
tives amb seccions esportives federa-
des 
Tram. 314-08501/08 

Formulació: Joan Morell i Comas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Joan Morell i Comas, diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar
ticle 144 del Reglament de la Cambra, formula la se
güent pregunta al Govern, per tal que sigui contestada 
per escrit: 

– Quines subvencions ha concedit el govern de la Ge
neralitat de Catalunya, l’any 2006 a les entitats no es
portives amb seccions esportives federades? 

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2007 

Joan Morell i Comas 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les subvencions concedi
des l’any 2006 a les entitats esportives 
Tram. 314-08500/08 

Formulació: Joan Morell i Comas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Joan Morell i Comas, diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar
ticle 144 del Reglament de la Cambra, formula la se
güent pregunta al Govern, per tal que sigui contestada 
per escrit: 

– Quines subvencions ha concedit el govern de la Ge
neralitat de Catalunya, l’any 2006 a les entitats espor
tives Catalanes? 

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2007 

Joan Morell i Comas 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les subvencions concedi
des l’any 2006 a les entitats no espor
tives amb seccions esportives no fe
derades 
Tram. 314-08502/08 

Formulació: Joan Morell i Comas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Joan Morell i Comas, diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar
ticle 144 del Reglament de la Cambra, formula la se
güent pregunta al Govern, per tal que sigui contestada 
per escrit: 

– Quines subvencions ha concedit el govern de la Ge
neralitat de Catalunya, l’any 2006, a les entitats no es
portives amb seccions esportives no federades? 

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2007 

Joan Morell i Comas 
Diputat del G. P. de CiU 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les subvencions concedi
des l’any 2006 a les federacions espor
tives catalanes i a les unions esporti
ves de clubs 
Tram. 314-08503/08 

Formulació: Joan Morell i Comas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Joan Morell i Comas, diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar
ticle 144 del Reglament de la Cambra, formula la se
güent pregunta al Govern, per tal que sigui contestada 
per escrit: 

– Quines subvencions ha concedit el govern de la Gene
ralitat de Catalunya, l’any 2006, a les Federacions Espor
tives Catalanes i a les Unions Esportives de Clubs? 

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2007 

Joan Morell i Comas 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre les subvencions concedides 
l’any 2006 per a donar suport a l’orga
nització i la participació en competici
ons esportives internacionals i a la pro
moció internacional 
Tram. 314-08505/08 

Formulació: Joan Morell i Comas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Joan Morell i Comas, diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar
ticle 144 del Reglament de la Cambra, formula la se
güent pregunta al Govern, per tal que sigui contestada 
per escrit: 

– Quines subvencions ha concedit el govern de la Ge
neralitat de Catalunya, l’any 2006 pel suport a l’orga
nització i participació en competicions esportives inter
nacionals i a la promoció internacional? 

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2007 

Joan Morell i Comas 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les subvencions concedi
des l’any 2006 a les seleccions espor
tives catalanes 
Tram. 314-08504/08 

Formulació: Joan Morell i Comas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Joan Morell i Comas, diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar
ticle 144 del Reglament de la Cambra, formula la se
güent pregunta al Govern, per tal que sigui contestada 
per escrit: 

– Quines subvencions ha concedit el govern de la Ge
neralitat de Catalunya, l’any 2006, a les diferents Selec
cions Esportives Catalanes? 

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2007 

Joan Morell i Comas 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les subvencions concedi
des l’any 2006 per a donar suport a la 
promoció de l’esport 
Tram. 314-08506/08 

Formulació: Joan Morell i Comas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Joan Morell i Comas, diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar
ticle 144 del Reglament de la Cambra, formula la se
güent pregunta al Govern, per tal que sigui contestada 
per escrit: 

– Quines subvencions ha concedit el govern de la Ge
neralitat de Catalunya, l’any 2006 pel suport per la pro
moció de l’esport? 

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2007 

Joan Morell i Comas 
Diputat del G. P. de CiU 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la possible aportació eco
nòmica a les diputacions amb relació 
al traspàs de la xarxa viària local 
Tram. 314-08507/08 

Formulació: Josep Llobet Navarro, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Llobet Navarro, 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: 

El Consell de Govern va aprovar el passat 8 de gener de 
2008 la modificació de la llei de carreteres per ordenar 
els traspassos de la xarxa viària local a les Diputacions. 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

– Té previst el govern realitzar alguna aportació econò
mica a les Diputacions en el marc del traspàs de la xar
xa viària local? En cas afirmatiu, quin és el cost previst 
d’aquesta aportació? 

Palau del Parlament, 9 de gener de 2008 

Josep Llobet i Navarro 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la situació dels serveis 
d’urgències durant l’any 2007 i les pre
visions per al 2008 i sobre les mesures 
dels hospitals de la xarxa pública per a 
evitar-ne la saturació 
Tram. 314-08508/08 

Formulació: M. Belén Pajares i Ribas, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

M. Belén Pajares i Ribas, diputada del Grup Parlamen
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per 
l’any 2008, en la memòria de programes preveu una 
disminució del nombre de pacients atesos al servei 
d’urgències dels hospitals. Segons dades del Departa
ment de Salut, la previsió de pacients atesos en l’any 
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2007 era de 1.180.000, mentre que la previsió per 
aquest any és 1.110.000, és a dir, 70.000 pacient menys 
respecte l’any anterior. Pel que fa a les visites domici
liàries, es preveu un augment per aquest any de 10.000 
visites als centres d’atenció primària. 

Segons dades del propi Departament de Salut, en l’úl
tima setmana de 2007 els professionals dels hospitals 
catalans de la xarxa pública han atès 68.756 urgències, 
el que representa un increment respecte l’any anterior 
d’un 11,36 per cent, i un 17 per cent en les urgències 
pediàtriques. 

El responsable del Pla Integral d’Urgències de Catalu
nya (PIUC), Josep Maria Argimon, en declaracions a la 
premsa, preveu que les urgències hospitalàries augmen
tin un 20 per cent en les pròximes setmanes. Per la seva 
banda, el director del l’àrea de Serveis i Qualitat del 
Servei Català de la Salut, Ferran Cordón, ha manifes
tat que en els pròxims quinze dies una epidèmia de grip 
pot afectar els serveis d’urgències. 

Davant aquestes informacions, i en relació a les dades 
previstes per el Departament en els Pressupostos de la 
Generalitat, es posa de manifest la manca d’una previ
sió real atesa la situació de saturació del sistema d’ur
gències dels hospitals catalans de la xarxa pública. 

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla
mentari: 

1. En quines dades s’ha basat el Departament del Salut 
alhora de realitzar la previsió de 1.110.000 el nombre 
de pacients atesos als serveis d’urgències dels hospitals 
per l’any 2008? 

2. Qui ha estat el nombre de pacients atesos als serveis 
d’urgències dels hospitals de la xarxa pública durant 
l’any 2007, desglossats en mesos? 

3. Quines actuacions té previst posar en marxa el De
partament de Salut per minimitzar la saturació dels ser-
veis d’urgències dels hospitals catalans de la xarxa 
pública? 

4. Davant la previsió d’una epidèmia de grip que pot 
afectar encara més la saturació d’urgències, quines 
mesures concretes té previst aplicar el Departament de 
Salut de forma immediata? 

Palau del Parlament, 9 de gener de 2008 

M. Belén Pajares i Ribas 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la reestructuració del per
sonal depenent de l’Institut Català de 
la Salut per a optimitzar-ne els recur
sos 
Tram. 314-08509/08 

Formulació: M. Belén Pajares i Ribas, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

M. Belén Pajares i Ribas, diputada del Grup Parlamen
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

El gerent del Institut Català de la Salut ha manifestat que 
la manca de metges i infermers limita la gestió. Així com 
també que és necessari una reestructuració del personal 
depenent del ICS per optimitzar els recursos. 

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla
mentari: 

1. Quines actuacions concretes té previst adoptar els 
ICS davant la mancances de personal a la sanitat públi
ca catalana? 

2. Quines mesures s’adoptaran per la reestructuració 
que tingui per objectiu optimitzar els recursos humans 
del ICS? 

3. En quin termini està previst realitzar la optimització 
del persona dels ICS? 

4. Quin cost pot suposar la millora en la organització 
del personal? 

5. Està previst adoptar un pla estratègic de personal? En 
cas afirmatiu, quina és la seva periodicitat? 

Palau del Parlament, 9 de gener de 2008 

M. Belén Pajares i Ribas 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre el Pla integral d’urgències i 
sobre l’estat d’execució del projecte de 
construcció dels centres d’urgències 
d’atenció primària del carrer de Manso, 
de Barcelona i de l’Hospitalet de Llobre
gat i de Sant Vicenç dels Horts, al Baix 
Llobregat 
Tram. 314-08510/08 

Formulació: M. Belén Pajares i Ribas, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

M. Belén Pajares i Ribas, diputada del Grup Parlamen
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla
mentari: 

1. Quin és el pressupost destinat per el Departament de 
Salut per el Pla Integral d’Urgències de Catalunya 
(PIUC) en els anys 2006, 2007 i 2008? 

2. Quin és l’estat execució del projecte de construcció 
dels CUAPs i centres d’urgències de Manso (Barcelo
na), L’Hospitalet de Llobregat i Sant Vicenç dels Horts? 

3. En que ha consistit el reforç de personal previst pel 
PIUC (temporada hivern 2007-2008)? 

4. Quin és el desglossament per categories de personal? 

5. Quin és l’augment de personal, desglossats en cen
tres i establiments sanitaris, d’acord amb el reforç pre
vist al PIUC (temporada hivern 2007-2008)? 

Palau del Parlament, 9 de gener de 2008 

M. Belén Pajares i Ribas 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’estand de Catalunya a 
l’Expo Saragossa 2008 
Tram. 314-08511/08 

Formulació: Carina Mejías Sánchez, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

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 

3.25.15. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 



 

 

 

 

52 

22 de gener de 2008 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 201 

Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

Quan falten sis mesos per a l’inici de l’Exposició Univer
sal de Saragossa 2008, el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya (DOGC) del dia 8 de gener de 2008 publi
cava un anunci de licitació d’un contracte de subministra
ment per la producció, muntatge, manteniment i desmun
tatge de l’exposició dins l’Estand de Catalunya a l’Expo 
Saragossa 2008, per un valor de 475.000 euros 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Parla
mentari: 

1. Quins seran els continguts de l’estand de Catalunya 
a l’Exposició de Saragossa 2008? 

2. Quina serà la programació d’activitats que té previst 
el Govern per a l’estand de Catalunya a l’Expo 2008 de 
Saragossa? 

3. Quins aspectes de Catalunya pensen difondre’s des 
de l’estand de Catalunya a l’Expo 2008 de Saragossa? 

4. Quantes persones està previst que treballin en l’estand 
de Catalunya a l’Expo 2008 de Saragossa i com es farà la 
seva contractació? 

5. Quin serà el cost total previst de la presència de Ca
talunya en l’Expo 2008 de Saragossa? 

Palau del Parlament, 8 de gener de 2008 

Carina Mejías Sánchez 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la construcció d’una zona 
d’activitats logístiques al port de Tarra
gona 
Tram. 314-08512/08 

Formulació: Josep Llobet Navarro, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA  DEL PARLAMENT 

Josep Llobet i Navarro, 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: 

El PITC preveu la construcció d’una Zona d’Activitats 
Logístiques (ZAL) al Port de Tarragona. 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

1. En quin estat de tramitació es troba la construcció 
d’aquesta ZAL al Port de Tarragona? 

2. En quina data està previst que entri en servei? 

3. Quina superfície, capacitat i serveis està previst que 
tingui la ZAL del Port de Tarragona? 

3.25.15. 

4. Quina serà l’ubicació de la ZAL i de quines conne
xions de transport disposarà? 

5. Quina és la inversió prevista per la seva construcció 
i qui es farà càrrec de l’inversió? 

Palau del Parlament, 9 de gener de 2008 

Josep Llobet i Navarro 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la construcció d’un aero
port corporatiu i empresarial a l’entorn 
de Barcelona 
Tram. 314-08513/08 

Formulació: Josep Llobet Navarro, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Llobet i Navarro, 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: 

El Pla d’Aeroports, aeròdroms i heliports de Catalunya 
2007-2012 preveu la construcció d’un aeroport corpo
ratiu-empresarial en l’entorn de Barcelona 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamentari: 

1. Amb quines ubicacions treballa el Govern per tal que 
es situï l’aeroport corporatiu-empresarial? 

2. Amb quin tipus de finançament preveu el Govern 
que es construeixi l’aeroport corporatiu-empresarial? 

3. Quan preveu el Govern que puguin iniciar-se les 
obres de construcció d’aquest aeroport? 

Palau del Parlament, 9 de gener de 2008 

Josep Llobet i Navarro 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les consultes rebudes a 
Línia Verda, servei d’informació, orien
tació i acollida permanent sobre l’alco
holisme i les altres drogodependències 
Tram. 314-08514/08 

Formulació: M. Belén Pajares i Ribas, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

M. Belén Pajares i Ribas, diputada del Grup Parlamen
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
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que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla
mentari: 

1. Quin és el número de consultes que ha rebut Línia 
Verda, servei d’informació, orientació i acollida perma
nent sobre l’alcoholisme i les altres drogodependències 
drogues, en el darrers dos anys, desglossades per mesos? 

2. Hi ha constància de la duració mitjana de les truca-
des efectuades a Línia Verda? En cas afirmatiu, quina 
és la duració mitjana d’aquestes trucades? 

Palau del Parlament, 8 de gener de 2008 

M. Belén Pajares i Ribas 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el consum energètic de la 
dessalinitzadora de Cunit (Baix Pene
dès) 
Tram. 314-08515/08 

Formulació: Josep Llobet Navarro, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Llobet Navarro, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya al Parlament, d’acord 
amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Regla
ment de la Cambra, presenta la següent pregunta per tal 
que lo sigui contestada amb resposta escrita: 

Davant les noticies aparegudes en la pàgina web del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge sobre la 
construcció de la tercera dessalinitzadora de Catalunya, 
prevista a la localitat de Cunit. 

Interessa saber a aquest diputat i la seu Grup Parlamen
tari: 

1. Quin serà el consum energètic previst d’aquesta des
salinitzadora? 

2. Quina serà la repercussió del consum energètic en 
quant emissions de CO2 a l’atmosfera? 

3. Quin cost calcula el govern que tindrà cada metre 
cúbic d’aigua dessalada? 

4. Com es repercutirà el cost energètic de l’aigua des-
salada? 

Palau del Parlament, 8 de gener de 2008 

Josep Llobet i Navarro 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre els centres d’acollida d’ani
mals i sobre el desplegament per regla
ment de la Llei 22/2003, de protecció 
dels animals 
Tram. 314-08516/08 

Formulació: Josep Llobet Navarro, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Llobet Navarro, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya al Parlament, d’acord 
amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Regla
ment de la Cambra, presenta la següent pregunta per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamen
tari: 

1. Quin és el nombre de centres d’acollida d’animals, 
tan privats com públics, existents a Catalunya desglos
sats en municipis? 

2. Quina és la capacitat de cadascun d’aquests centres? 

3. Quan té previst el govern realitzar el desenvolupa
ment reglamentari de la llei 22/2003, de 4 de juliol, de 
protecció dels animals? 

Palau del Parlament, 8 de gener de 2008 

Josep Llobet i Navarro 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’increment de la fiscalitat 
sobre els vehicles tot terreny i la reper
cussió que pot tenir en les empreses 
que els fabriquen a Catalunya 
Tram. 314-08517/08 

Formulació: Rafel Luna i Vivas, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalu
nya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Rafael Luna i Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Les darreres dades sobre l’atur fetes públiques auguren 
un panorama preocupant sobre l’evolució de l’ocupa
ció, especialment en determinats sectors que fins ara 
havien estat el motor de la creació d’ocupació com és 
el cas de la construcció i els serveis. 
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Un sector sobre el que s’obren moltes incògnites és el 
sector de l’automoció i tota la seva indústria auxiliar. 
Així durant l’any 2007 diverses empreses del sector 
han anat tancant les seves portes a Catalunya. Recent
ment Mercedes va decidir tancar la seva planta de Bar
celona per concentrar-se a Vitòria i altres empreses 
auxiliars han tancat. Ara, Nissan ha anunciat l’acomi
adament de 450 treballadors de la seva planta de la 
Zona Franca de Barcelona per la reducció prevista en 
la producció del vehicle totterreny Pathfinder que es 
fabrica en aquesta factoria. 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

1. Quina repercussió considera el Govern que ha tingut 
l’increment de la fiscalitat sobre el vehicles tot-terreny 
en la producció d’aquest tipus de vehicles en factories 
catalanes com la de Nissan? 

2. Ha realitzat cap estudi el Govern sobre com pot afec
tar l’increment de la fiscalitat ambiental sobre els vehi
cles en la producció i futur de les factories de vehicles 
situades a Catalunya i en la seva capacitat de produc
ció? 

Palau del Parlament, 8 de gener de 2008 

Rafel Luna i Vivas 

1. Quin cost ha suposat la integració del govern de la 
Generalitat al patronat del CENIATIC? 

2. Quines actuacions amb l’objectiu de fomentar i pro
moure l’ús del programari lliure porta a terme la Secre
taria de Telecomunicacions i Societat de la Informació? 

3. Quin és el cost de les partides pressupostaries que 
s’imputen a aquestes activitats de foment i promoció de 
l’ús del programari lliure? 

Palau del Parlament, 9 de gener de 2008 

Carina Mejías Sánchez 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre el viatge que el conseller de la 
Vicepresidència té previst de fer a Escò
cia 
Tram. 314-08519/08 

Formulació: Carina Mejías Sánchez, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la seva integració en el 
patronat del Centre Nacional de Refe
rència d’Aplicació de les Tecnologies 
de la Informació i la Comunicació (Ce
natic) i sobre les actuacions de la Se
cretaria de Telecomunicacions i Socie
tat de la Informació per a fomentar l’ús 
del programari lliure 
Tram. 314-08518/08 

Formulació: Carina Mejías Sánchez, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carina Mejías Sánchez, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

El Consell de Govern va aprovar el passat 8 de gener de 
2008 la integració del Govern de la Generalitat al patro
nat del «Centro Nacional de Referencia de Aplicación 
de las Tecnologías de la Información y la Comunica
ción» (CENIATIC). Aquest centre té com a finalitat 
promoure el coneixement i la difusió del programari in
formàtic basat en fonts obertes a l’Administració i als 
diferents sector d’activitat. 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Parla
mentari: 

3.25.15. 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carina Mejías i Sánchez, diputada del Grup Parlamen
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

El Conseller de la Vice-presidència viatjarà a Escòcia 
per tal de mantenir una trobada amb dirigent escocès 
Alex Salmond 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Parla
mentari: 

1. Quantes persones viatgen amb el Conseller de la 
Vice-presidència a Escòcia? 

2. Quin són els objectius del viatge del Conseller de la 
Vice-presidència a Escòcia? 

3. A quins periodistes ha convidat el Departament de la 
Vice-presidència en aquest viatge? 

4. Quin ha estat el cost total, per tots els conceptes, del 
viatge del Conseller de la Vice-presidència i la seva 
comitiva a Escòcia? 

5. Quina ha estat la programació d’activitats durant els 
dies de visita? 

Palau del Parlament, 9 de gener de 2007 

Carina Mejías Sánchez 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’execució de la partida 
830.0002 relativa a la concessió de 
préstecs i bestretes fora del sector pú
blic del pressupost per al 2008 de 
l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament 
Tram. 314-08520/08 

Formulació: Anna Figueras i Ibàñez, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Anna Figueras i Ibàñez, 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
mulen la següent pregunta per escrit al Govern, 

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
en l’execució de la partida pressupostària 830.0002 de 
concessió de préstecs i bestretes fora del sector públic 
d’un import de 14.360.000 euros del pressupost 2008 
de l’Agencia Catalana de Cooperació al Desenvolupa
ment? 

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2007 

Anna Figueras i Ibàñez 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el pressupost inicial de 
l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament per al 2006 
Tram. 314-08521/08 

Formulació: Anna Figueras i Ibàñez, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Anna Figueras i Ibàñez, 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
mulen la següent pregunta per escrit al Govern, 

– Quin era el pressupost inicial de l’Agencia Catalana 
de Cooperació al Desenvolupament l’any 2006? 

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2007 

Anna Figueras i Ibàñez 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el pressupost definitiu de 
l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament del 2006 
Tram. 314-08522/08 

Formulació: Anna Figueras i Ibàñez, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Anna Figueras i Ibàñez, 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
mulen la següent pregunta per escrit al Govern, 

– Quin era el Pressupost Definitiu de l’Agencia Cata
lana de Cooperació al Desenvolupament l’any 2006? 

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2007 

Anna Figueras i Ibàñez 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les obligacions reconegu
des de l’Agència Catalana de Coopera-
ció al Desenvolupament el 2006 
Tram. 314-08523/08 

Formulació: Anna Figueras i Ibàñez, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Anna Figueras i Ibàñez, 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
mulen la següent pregunta per escrit al Govern, 

– Quines foren les Obligacions reconegudes de l’Agen
cia Catalana de Cooperació al Desenvolupament l’any 
2006? 

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2007 

Anna Figueras i Ibàñez 
Diputada del G. P. de CiU 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el percentatge de les obli
gacions reconegudes del pressupost 
definitiu de l’Agència Catalana de Co
operació al Desenvolupament el 2006 
Tram. 314-08524/08 

Formulació: Anna Figueras i Ibàñez, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Anna Figueras i Ibàñez, 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
mulen la següent pregunta per escrit al Govern, 

– Quin fou el percentatge de les obligacions reconegu
des del pressupost definitiu de l’Agencia Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament l’any 2006? 

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2007 

Anna Figueras i Ibàñez 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el pressupost definitiu del 
programa 232 de cooperació al desen
volupament el 2006 
Tram. 314-08526/08 

Formulació: Anna Figueras i Ibàñez, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Anna Figueras i Ibàñez, 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
mulen la següent pregunta per escrit al Govern, 

– Quin era el Pressupost Definitiu del Programa 232 de 
Cooperació al Desenvolupament l’any 2006? 

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2007 

Anna Figueras i Ibàñez 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el pressupost inicial del 
programa 232 de cooperació al desen
volupament el 2006 
Tram. 314-08525/08 

Formulació: Anna Figueras i Ibàñez, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Anna Figueras i Ibàñez, 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
mulen la següent pregunta per escrit al Govern, 

– Quin era el pressupost inicial del Programa 232 de 
Cooperació al Desenvolupament l’any 2006? 

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2007 

Anna Figueras i Ibàñez 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les obligacions reconegu
des del programa 232 de cooperació al 
desenvolupament el 2006 
Tram. 314-08527/08 

Formulació: Anna Figueras i Ibàñez, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Anna Figueras i Ibàñez, 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
mulen la següent pregunta per escrit al Govern, 

– Quines foren les Obligacions reconegudes del Pro
grama 232 de Cooperació al Desenvolupament l’any 
2006? 

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2007 

Anna Figueras i Ibàñez 
Diputada del G. P. de CiU 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el percentatge de les obli
gacions reconegudes del pressupost 
definitiu del programa 232 de coopera-
ció al desenvolupament el 2006 
Tram. 314-08528/08 

Formulació: Anna Figueras i Ibàñez, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Anna Figueras i Ibàñez, 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
mulen la següent pregunta per escrit al Govern, 

– Quin fou el percentatge de les obligacions reconegu
des del pressupost definitiu del Programa 232 de Coo
peració al Desenvolupament l’any 2006? 

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2007 

Anna Figueras i Ibàñez 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el pressupost inicial de 
l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament per al 2007 
Tram. 314-08529/08 

Formulació: Anna Figueras i Ibàñez, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Anna Figueras i Ibàñez, 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
mulen la següent pregunta per escrit al Govern, 

– Quin era el pressupost inicial de l’Agencia Catalana 
de Cooperació al Desenvolupament l’any 2007? 

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2007 

Anna Figueras i Ibàñez 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el pressupost definitiu de 
l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament del 2007 
Tram. 314-08530/08 

Formulació: Anna Figueras i Ibàñez, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Anna Figueras i Ibàñez, 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
mulen la següent pregunta per escrit al Govern, 

– Quin era el Pressupost Definitiu de l’Agencia Cata
lana de Cooperació al Desenvolupament l’any 2007? 

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2007 

Anna Figueras i Ibàñez 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les obligacions reconegu
des de l’Agència Catalana de Coopera-
ció al Desenvolupament el 2007 
Tram. 314-08531/08 

Formulació: Anna Figueras i Ibàñez, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Anna Figueras i Ibàñez, 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
mulen la següent pregunta per escrit al Govern, 

– Quines foren les Obligacions reconegudes de l’Agen
cia Catalana de Cooperació al Desenvolupament l’any 
2007? 

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2007 

Anna Figueras i Ibàñez 
Diputada del G. P. de CiU 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el percentatge de les obli
gacions reconegudes del pressupost 
definitiu de l’Agència Catalana de Co
operació al Desenvolupament el 2007 
Tram. 314-08532/08 

Formulació: Anna Figueras i Ibàñez, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Anna Figueras i Ibàñez, 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
mulen la següent pregunta per escrit al Govern, 

– Quin fou el percentatge de les obligacions reconegu
des del pressupost definitiu de l’Agencia Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament l’any 2007? 

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2007 

Anna Figueras i Ibàñez 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el pressupost definitiu del 
programa 232 de cooperació al desen
volupament del 2007 
Tram. 314-08534/08 

Formulació: Anna Figueras i Ibàñez, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Anna Figueras i Ibàñez, 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
mulen la següent pregunta per escrit al Govern, 

– Quin era el Pressupost Definitiu del Programa 232 de 
Cooperació al Desenvolupament l’any 2007? 

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2007 

Anna Figueras i Ibàñez 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el pressupost inicial del 
programa 232 de cooperació al desen
volupament per al 2007 
Tram. 314-08533/08 

Formulació: Anna Figueras i Ibàñez, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Anna Figueras i Ibàñez, 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
mulen la següent pregunta per escrit al Govern, 

– Quin era el pressupost inicial del Programa 232 de 
Cooperació al Desenvolupament l’any 2007? 

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2007 

Anna Figueras i Ibàñez 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les obligacions reconegu
des del programa 232 de cooperació al 
desenvolupament el 2007 
Tram. 314-08535/08 

Formulació: Anna Figueras i Ibàñez, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Anna Figueras i Ibàñez, 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
mulen la següent pregunta per escrit al Govern, 

– Quines foren les Obligacions reconegudes del Pro
grama 232 de Cooperació al Desenvolupament l’any 
2007? 

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2007 

Anna Figueras i Ibàñez 
Diputada del G. P. de CiU 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el percentatge de les obli
gacions reconegudes del pressupost 
definitiu del programa 232 de coopera-
ció al desenvolupament el 2007 
Tram. 314-08536/08 

Formulació: Anna Figueras i Ibàñez, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Anna Figueras i Ibàñez, 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
mulen la següent pregunta per escrit al Govern, 

– Quin fou el percentatge de les obligacions reconegu
des del pressupost definitiu del Programa 232 de Coo
peració al Desenvolupament l’any 2007? 

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2007 

Anna Figueras i Ibàñez 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’agenda d’actuació de la 
Secretaria de Telecomunicacions i So
cietat de la Informació per a fer arribar la 
banda ampla rural als nuclis habitats de 
l’Alt Urgell no inclosos en la llista de nu
clis de població de l’Institut d’Estadísti
ca de Catalunya 
Tram. 314-08537/08 

Formulació: Agustí López i Pla, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Agustí López i Pla, i Albert Batalla i Siscart, 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: 

Vist que la Secretaria de Telecomunicacions de la Ge
neralitat de Catalunya va comunicar als ajuntaments pi
rinencs que durant l’estiu del 2004 disposarien de Ban
da Ampla. 

Vist l’evident endarreriment en el desplegament d’a
questa tecnologia de la informació, amb el conseqüent 
incompliment del Govern de la Generalitat de Catalu
nya envers les comarques de l’Alt Pirineu. 

Vist que el Pla de Banda Ampla Rural (BAR), que avui 
fa de «nou full de ruta» del desplegament de la BAR, 
no contempla en cap de les seves fases fer arribar la 

banda ampla a aquells nuclis rurals habitats de la co
marca de l’Alt Urgell que no figuren als llistats de «nu
clis de població» segons els criteris de l’Idescat (Insti
tut d’Estadística de Catalunya). 

Vist que aquests nuclis rurals, com ara el d’Argolell al 
municipi de Les Valls de Valira, mantenen sobre el terri
tori una població disseminada que té un gran valor per la 
seva gestió agrícola i ramadera i també pel turisme rural. 

– Quina agenda d’actuació té programada la Secretaria 
de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya 
per tal de fer arribar la Banda Ampla Rural als nuclis 
habitats de l’Alt Urgell que no s’inclouen al llistat dels 
conceptuats com a nuclis de població per l’Idescat? 

Palau del Parlament, 7 de gener de 2008 

Agustí López i Pla 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’agenda d’actuació de la 
Secretaria de Telecomunicacions i So
cietat de la Informació per a fer arribar 
la banda ampla rural als nuclis habitats 
de l’Alta Ribagorça no inclosos en la 
llista de nuclis de població de l’Institut 
d’Estadística de Catalunya 
Tram. 314-08538/08 

Formulació: Agustí López i Pla, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Agustí López i Pla, 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: 

Vist que la Secretaria de Telecomunicacions de la Ge
neralitat de Catalunya va comunicar als ajuntaments 
pirinencs que durant l’estiu del 2004 disposarien de 
Banda Ampla. 

Vist l’evident endarreriment en el desplegament d’aques
ta tecnologia de la informació, amb el conseqüent in
compliment del Govern de la Generalitat de Catalunya 
envers les comarques de l’Alt Pirineu. 

Vist que el Pla de Banda Ampla Rural (BAR), que avui 
fa de «nou full de ruta» del desplegament de la BAR, 
no contempla en cap de les seves fases fer arribar la 
banda ampla a aquells nuclis rurals habitats de la co
marca de l’Alta Ribagorça que no figuren als llistats de 
«nuclis de població» segons els criteris de l’Idescat 
(Institut d’Estadística de Catalunya). 

Vist que aquests nuclis rurals, com ara el de Castelló de 
Tor al municipi del Pont de Suert, mantenen sobre el 
territori una població disseminada que té un gran valor 
per la seva gestió agrícola i ramadera i també pel turis
me rural. 
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– Quina agenda d’actuació té programada la Secretaria 
de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya 
per tal de fer arribar la Banda Ampla Rural als nuclis 
habitats de l’Alta Ribagorça que no s’inclouen al llis
tat dels conceptuats com a nuclis de població per 
l’Idescat? 

Palau del Parlament, 7 de gener de 2008 

Agustí López i Pla
 
Diputat del G. P. de CiU
 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’agenda d’actuació de la 
Secretaria de Telecomunicacions i So
cietat de la Informació per a fer arribar 
la banda ampla rural als nuclis habi
tats de la Cerdanya no inclosos en la 
llista de nuclis de població de l’Institut 
d’Estadística de Catalunya 
Tram. 314-08539/08 

Formulació: Agustí López i Pla, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Agustí López i Pla, 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: 

Vist que la Secretaria de Telecomunicacions de la Ge
neralitat de Catalunya va comunicar als ajuntaments 
pirinencs que durant l’estiu del 2004 disposarien de 
Banda Ampla. 

Vist l’evident endarreriment en el desplegament d’a
questa tecnologia de la informació, amb el conseqüent 
incompliment del Govern de la Generalitat de Catalu
nya envers les comarques de l’Alt Pirineu. 

Vist que el Pla de Banda Ampla Rural (BAR), que avui 
fa de «nou full de ruta» del desplegament de la BAR, 
no contempla en cap de les seves fases fer arribar la 
banda ampla a aquells nuclis rurals habitats de la co
marca de La Cerdanya que no figuren als llistats de 
«nuclis de població» segons els criteris de l’Idescat 
(Institut d’Estadística de Catalunya). 

Vist que aquests nuclis rurals, com ara el de Narvils al 
municipi de Prullans, mantenen sobre el territori una 
població disseminada que té un gran valor per la seva 
gestió agrícola i ramadera i també pel turisme rural. 

– Quina agenda d’actuació té programada la Secretaria 
de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya 
per tal de fer arribar la Banda Ampla Rural als nuclis 
habitats de La Cerdanya que no s’inclouen al llistat dels 
conceptuats com a nuclis de població per l’Idescat? 

Palau del Parlament, 7 de gener de 2008 

Agustí López i Pla 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’agenda d’actuació de la 
Secretaria de Telecomunicacions i So
cietat de la Informació per a fer arribar 
la banda ampla rural als nuclis habi
tats del Pallars Jussà no inclosos en la 
llista de nuclis de població de l’Institut 
d’Estadística de Catalunya 
Tram. 314-08540/08 

Formulació: Agustí López i Pla, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Agustí López i Pla, 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: 

Vist que la Secretaria de Telecomunicacions de la Ge
neralitat de Catalunya va comunicar als ajuntaments 
pirinencs que durant l’estiu del 2004 disposarien de 
Banda Ampla. 

Vist l’evident endarreriment en el desplegament d’a
questa tecnologia de la informació, amb el conseqüent 
incompliment del Govern de la Generalitat de Catalu
nya envers les comarques de l’Alt Pirineu. 

Vist que el Pla de Banda Ampla Rural (BAR), que avui 
fa de «nou full de ruta» del desplegament de la BAR, 
no contempla en cap de les seves fases fer arribar la 
banda ampla a aquells nuclis rurals habitats de la co
marca del Pallars Jussà que no figuren als llistats de 
«nuclis de població» segons els criteris de l’Idescat 
(Institut d’Estadística de Catalunya). 

Vist que aquests nuclis rurals, com ara el de Claret al 
municipi de Tremp, mantenen sobre el territori una 
població disseminada que té un gran valor per la seva 
gestió agrícola i ramadera i també pel turisme rural. 

– Quina agenda d’actuació té programada la Secretaria 
de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya per 
tal de fer arribar la Banda Ampla Rural als nuclis habi
tats del Pallars Jussà que no s’inclouen al llistat dels con
ceptuats com a nuclis de població per l’Idescat? 

Palau del Parlament, 7 de gener de 2008 

Agustí López i Pla 
Diputat del G. P. de CiU 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’agenda d’actuació de la 
Secretaria de Telecomunicacions i So
cietat de la Informació per a fer arribar 
la banda ampla rural als nuclis habi
tats del Pallars Sobirà no inclosos en 
la llista de nuclis de població de l’Ins
titut d’Estadística de Catalunya 
Tram. 314-08541/08 

Formulació: Agustí López i Pla, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Agustí López i Pla, 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: 

Vist que la Secretaria de Telecomunicacions de la Ge
neralitat de Catalunya va comunicar als ajuntaments 
pirinencs que durant l’estiu del 2004 disposarien de 
Banda Ampla. 

Vist l’evident endarreriment en el desplegament d’a
questa tecnologia de la informació, amb el conseqüent 
incompliment del Govern de la Generalitat de Catalu
nya envers les comarques de l’Alt Pirineu. 

Vist que el Pla de Banda Ampla Rural (BAR), que avui 
fa de «nou full de ruta» del desplegament de la BAR, 
no contempla en cap de les seves fases fer arribar la 
banda ampla a aquells nuclis rurals habitats de la co
marca del Pallars Sobirà que no figuren als llistats de 
«nuclis de població» segons els criteris de l’Idescat 
(Institut d’Estadística de Catalunya). 

Vist que aquests nuclis rurals, com ara el de Castellviny 
al municipi de Sort, mantenen sobre el territori una 
població disseminada que té un gran valor per la seva 
gestió agrícola i ramadera i també pel turisme rural. 

– Quina agenda d’actuació té programada la Secretaria 
de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya per 
tal de fer arribar la Banda Ampla Rural als nuclis habi
tats del Pallars Sobirà que no s’inclouen al llistat dels 
conceptuats com a nuclis de població per l’Idescat? 

Palau del Parlament, 7 de gener de 2008 

Agustí López i Pla 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’agenda d’actuació de la 
Secretaria de Telecomunicacions i So
cietat de la Informació per a fer arribar 
la banda ampla rural als nuclis habi
tats de la Val d’Aran no inclosos en la 
llista de nuclis de població de l’Institut 
d’Estadística de Catalunya 
Tram. 314-08542/08 

Formulació: Agustí López i Pla, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Agustí López i Pla, 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: 

Vist que la Secretaria de Telecomunicacions de la Ge
neralitat de Catalunya va comunicar als ajuntaments 
pirinencs que durant l’estiu del 2004 disposarien de 
Banda Ampla. 

Vist l’evident endarreriment en el desplegament d’a
questa tecnologia de la informació, amb el conseqüent 
incompliment del Govern de la Generalitat de Catalu
nya envers les comarques de l’Alt Pirineu. 

Vist que el Pla de Banda Ampla Rural (BAR), que avui 
fa de «nou full de ruta» del desplegament de la BAR, 
no contempla en cap de les seves fases fer arribar la 
banda ampla a aquells nuclis rurals habitats de la co
marca de la Val d’Aran que no figuren als llistats de 
«nuclis de població» segons els criteris de l’Idescat 
(Institut d’Estadística de Catalunya). 

Vist que aquests nuclis rurals, com ara el de Montgarri 
al municipi de Naut Aran, mantenen sobre el territori 
una població disseminada que té un gran valor per la 
seva gestió agrícola i ramadera i també pel turisme ru
ral. 

– Quina agenda d’actuació té programada la Secretaria 
de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya per 
tal de fer arribar la Banda Ampla Rural als nuclis habi
tats de la Val d’Aran que no s’inclouen al llistat dels 
conceptuats com a nuclis de població per l’Idescat? 

Palau del Parlament, 7 de gener de 2008 

Agustí López i Pla 
Diputat del G. P. de CiU 

3.25.15. 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’elaboració d’algun estu
di per a valorar la possible manca de 
diplomats d’infermeria en un termini 
de cinc anys 
Tram. 314-08543/08 

Formulació: M. Assumpció Laïlla i Jou, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

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 

– Ha fet el Govern algun estudi per valorar la possible 
manca de Diplomats/des Universitaris/ies d’Infermeria 
en els propers 5 anys? 

Palau del Parlament, 8 de gener 2008 

Assumpció Laïlla i Jou 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les actuacions previstes 
per a adaptar la titulació de diplomat 
en infermeria al procés de Bolonya 
Tram. 314-08545/08 

Formulació: M. Assumpció Laïlla i Jou, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Assumpció Laïlla i Jou, diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern 

– Quines actuacions té previstes el govern davant 
l’adaptació de la titulació d’Infermeria al procés de 
Bolonya? 

Palau del Parlament, 8 de gener 2008 

Assumpció Laïlla i Jou 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la possible manca de per
sonal d’infermeria en un termini de 
cinc anys 
Tram. 314-08544/08 

Formulació: M. Assumpció Laïlla i Jou, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

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 de manca de personal d’Infermeria fa 
el Govern pels propers 5 anys 

Palau del Parlament, 8 de gener 2008 

Assumpció Laïlla i Jou 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les actuacions a adoptar 
davant la previsió que el 2012 no hi 
hagi cap nou titulat o titulada en infer
meria 
Tram. 314-08546/08 

Formulació: M. Assumpció Laïlla i Jou, del 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Assumpció Laïlla i Jou, diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern 

– Quines actuacions té previstes el govern davant el fet 
que al 2012 no es titularà cap Infermer/a a Catalunya? 

Palau del Parlament, 8 de gener 2008 

Assumpció Laïlla i Jou 
Diputada del G. P. de CiU 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el cost del viatge a Escò
cia del conseller de la Vicepresidència 
Tram. 314-08547/08 

Formulació: Albert Rivera Díaz, juntament 
amb un altre diputat del Grup Mixt 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENTO 

Albert Rivera Diaz, Portavoz del Grupo Parlamentario 
Mixto y José Domingo Domingo, Diputado del Grupo 
Parlamentario Mixto perteneciente a Ciutadans - Parti
do de la Ciudadanía, de acuerdo con lo previsto por los 
artículos 141 y 144 del Reglamento de la Cámara, pre
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada 
con respuesta escrita. 

En relación al viaje a Escocia del Conseller de la Vice
presidencia, el Sr. Carod-Rovira en enero de 2008, 

Interesa saber a este diputado y a su Grupo Parlamen
tario: 

– ¿Cuánto ha costado el viaje institucional del Conse
ller de la Vicepresidencia a Escocia? 

Palau del Parlament, 10 de enero de 2007 

Albert Rivera Diaz José Domingo Domingo 
El Portavoz Diputado 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre de persones 
que van acompanyar el conseller de la 
Vicepresidència en el viatge a Escòcia 
Tram. 314-08548/08 

Formulació: Albert Rivera Díaz, juntament 
amb un altre diputat del Grup Mixt 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENTO 

Albert Rivera Diaz, Portavoz del Grupo Parlamentario 
Mixto y José Domingo Domingo, Diputado del Grupo 
Parlamentario Mixto perteneciente a Ciutadans - Parti
do de la Ciudadanía, de acuerdo con lo previsto por los 
artículos 141 y 144 del Reglamento de la Cámara, pre
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada 
con respuesta escrita. 

En relación al viaje a Escocia del Conseller de la Vice
presidencia, el Sr. Carod-Rovira en enero de 2008, 

Interesa saber a este diputado y a su Grupo Parlamen
tario: 

– ¿Cuántas personas le han acompañado como parte de 
la comitiva? 

Palau del Parlament, 10 de enero de 2007 

Albert Rivera Diaz José Domingo Domingo 
El Portavoz Diputado 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les funcions que complien 
les persones que van acompanyar el 
conseller de la Vicepresidència en el 
viatge a Escòcia 
Tram. 314-08549/08 

Formulació: Albert Rivera Díaz, juntament 
amb un altre diputat del Grup Mixt 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENTO 

Albert Rivera Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario 
Mixto y José Domingo Domingo, diputado del Grupo 
Parlamentario Mixto perteneciente a Ciutadans - Parti
do de la Ciudadanía, de acuerdo con lo previsto por los 
artículos 141 y 144 del Reglamento de la Cámara, pre
senta la siguiente pregunta para que le sea contestada 
con respuesta escrita. 

En relación al viaje a Escocia del Conseller de la Vice
presidencia, el Sr. Carod-Rovira en enero de 2008, 

Interesa saber a este diputado y a su Grupo Parlamen
tario: 

– ¿Qué funciones cumplía cada una de las personas que 
integraban el grupo de trabajo que se desplazó a Esco
cia en apoyo al Conseller? 

Palau del Parlament, 10 de enero de 2007 

Albert Rivera Diaz José Domingo Domingo 
El Portavoz Diputado 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els objectius del viatge a 
Escòcia del conseller de la Vicepresi
dència 
Tram. 314-08550/08 

Formulació: Albert Rivera Díaz, juntament 
amb un altre diputat del Grup Mixt 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENTO 

Albert Rivera Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario 
Mixto y José Domingo Domingo, diputado del Grupo 
Parlamentario Mixto perteneciente a Ciutadans - Parti
do de la Ciudadanía, de acuerdo con lo previsto por los 
artículos 141 y 144 del Reglamento de la Cámara, pre
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senta la siguiente pregunta para que le sea contestada 
con respuesta escrita. 

En relación al viaje a Escocia del Conseller de la Vice
presidencia, el Sr. Carod-Rovira en enero de 2008, 

Interesa saber a este diputado y a su Grupo Parlamen
tario: 

– ¿Qué objetivos concretos tenía dicho viaje? 

Palau del Parlament, 10 de enero de 2007 

Albert Rivera Diaz José Domingo Domingo 
El Portavoz Diputado 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els resultats objectius del 
viatge a Escòcia del conseller de la 
Vicepresidència 
Tram. 314-08551/08 

Formulació: Albert Rivera Díaz, juntament 
amb un altre diputat del Grup Mixt 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENTO 

Albert Rivera Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario 
Mixto y José Domingo Domingo, diputado del Grupo 
Parlamentario Mixto perteneciente a Ciutadans - Par
tido de la Ciudadanía, de acuerdo con lo previsto por 
los artículos 141 y 144 del Reglamento de la Cámara, 
presenta la siguiente pregunta para que le sea contesta
da con respuesta escrita. 

En relación al viaje a Escocia del Conseller de la Vice
presidencia, el Sr. Carod-Rovira en enero de 2008, 

Interesa saber a este diputado y a su Grupo Parlamen
tario: 

– ¿Qué resultados objetivos se obtuvieron del viaje? 

Palau del Parlament, 10 de enero de 2007 

Albert Rivera Diaz José Domingo Domingo 
El Portavoz Diputado 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les carreteres amb un ín
dex d’accidentalitat més alt i sobre els 
punts negres de les carreteres 
Tram. 314-08552/08 

Formulació: Josep Llobet Navarro, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Llobet Navarro, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 

3.25.15. 

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 al seu Grup Parlamen
tari: 

1. Quines són les carreteres de Catalunya en les que 
l’índex d’accidentalitat és més alt? 

2. Quins són els punts negres de les carreteres de Cata
lunya? 

3. Quines actuacions preveu el Govern portar a terme 
per reduir l’índex de sinistralitat i els punts negres a les 
carreteres de Catalunya? 

Palau del Parlament, 10 de gener de 2008 

Josep Llobet i Navarro 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre les víctimes d’accident de cir
culació de les festes de Nadal de 2007 
que van morir en el moment de l’acci
dent i les que van morir posteriorment 
Tram. 314-08553/08 

Formulació: Josep Llobet Navarro, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Llobet Navarro, 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 al seu Grup Parlamen
tari: 

1. De tots els accidents produïts en la passada campa
nya de Nadal, quantes víctimes van morir en l’acte del 
propi accident? 

2. Es coneix el nombre de víctimes que han mort amb 
posterioritat al moment de l’accident? En cas afirmatiu, 
quin és aquest nombre de víctimes mortes amb poste
rioritat al accident? 

Palau del Parlament, 10 de gener de 2008 

Josep Llobet i Navarro 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els criteris que pren com 
a base per a considerar incorrecte l’es
tudi del Reial Automòbil Club de Cata
lunya sobre la limitació de la velocitat 
dels vehicles a 80 km/h i sobre l’índex 
de sinistralitat amb víctimes mortals i 
molt greus a les vies on s’ha implantat 
la mesura 
Tram. 314-08554/08 

Formulació: Josep Llobet Navarro, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Llobet Navarro, 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: 

Des del 1 de gener de 2008 s’ha limitat en algunes car
reteres de l’àrea metropolitana de Barcelona a 80 km/h. 
Davant aquesta iniciativa del Servei Català del Trànsit. 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamen
tari: 

1. En base a quins criteris considera el govern incorrec
te l’estudi del RACC, que no creu que aquesta limita-
ció de velocitat aconsegueixi els objectius per els quals 
s’ha implantat? 

2. Quin és l’índex de sinistralitat d’accidents mortals i 
molt greus, desglossat per carreteres, de les vies en les 
que s’ha implantat la limitació de velocitat a 80 km/h? 

Palau del Parlament, 10 de gener de 2008 

Josep Llobet i Navarro 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els establiments d’hosta
leria i restauració de menys de cent 
metres que es poden veure afectats 
per la limitació de fumar 
Tram. 314-08555/08 

Formulació: Josep Llobet Navarro, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Llobet Navarro, 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: 

Arrel de les informacions aparegudes en diversos mit
jans de comunicació sobre la limitació que vol implan
tar el Departament de Salut de fumar en establiments 
menors de cent metres si es manipulen aliments 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamen
tari: 

1. Quin és el número i el percentatge d’establiments 
situats al Baix Llobregat, Barcelona, i Catalunya me
nors de cent metres i on es manipulen aliments que 
poden veure’s afectats per la limitació de fumar que vol 
impulsar el Departament de Salut? 

Palau del Parlament, 11 de gener de 2008 

Josep Llobet i Navarro 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre de víctimes 
mortals i de ferits greus en accidents 
de trànsit a les autopistes de peatge 
l’any 2007 
Tram. 314-08556/08 

Formulació: Josep Llobet Navarro, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Llobet Navarro, 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 al seu Grup Parlamen
tari: 

1. Quin és el nombre de víctimes mortals i ferits greus 
com a conseqüència d’accidents produïts en autopistes 
de peatge a Catalunya en el darrer any 2007? 

Palau del Parlament, 10 de gener de 2008 

Josep Llobet i Navarro 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la suposició que la mesura 
de reduir la velocitat dels vehicles a 80 
km/h en determinades vies de l’entorn 
metropolità de Barcelona pot contribu
ir a augmentar la felicitat dels conduc
tors 
Tram. 314-08557/08 

Formulació: Ramon Espadaler i Parceri
sas, del Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Ramon Espadaler i Parcerisas, Diputat del Grup de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern 

La prohibició de circular a més de 80 Km/h per deter
minades vies de l’entorn metropolità de Barcelona va 
néixer, segons informacions del propi Govern, de la 
necessitat de disminuir la contaminació atmosfèrica. 
Malgrat aquest origen, en el moment de la seva entra
da en vigor, el Govern, tant en la publicitat a la prem
sa escrita com als rètols de les vies directament afecta-
des, manifesta que la mesura persegueix un doble 
objectiu: reduir la contaminació atmosfèrica i també 
reduir els accidents. 

– Vista la bondat creixent d’aquesta mesura, vista la 
complicitat i sintonia d’objectius entre els Departa
ments de Medi Ambient i Habitatge i d’Interior, Re
lacions Institucionals i Participació, i coneguda la 
preocupació d’aquest darrer Departament per la feli
citat de tots els catalans i catalanes: creu el Govern 
que la mesura de restricció de la velocitat a menys de 
80 km/h també pot contribuir (a més de reduir la con
taminació i els accidents) a incrementar la felicitat de 
les conductores i conductors directament beneficiats 
per la mateixa? 

Palau del Parlament, 10 de gener de 2008 

Ramon Espadaler i Parcerisas 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les subvencions del De
partament de Salut a entitats i associ
acions que faciliten informació i finan
çament sobre la interrupció voluntària 
de l’embaràs i sobre els convenis que 
ha signat amb clíniques privades per a 
practicar avortaments entre els anys 
2003 i 2007 
Tram. 314-08558/08 

Formulació: M. Belén Pajares i Ribas, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

M. Belén Pajares i Ribas, diputada del Grup Parlamen
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla
mentari: 

1. Quina ha estat la quantitat aportada durant els anys 
2003, 2004, 2005, 2006 i 2007 per el Departament de 
Salut de la Generalitat en concepte de subvenció a en
titats i associacions que faciliten informació i finança
ment a dones interessades en la interrupció voluntària 
del embaràs? 

2. Amb quines clíniques privades ha signat des de 2003 
fins a 2007 el Departament de Salut convenis per prac
ticar avortaments? Quina és la quantitat destinada a 
cadascun d’aquests convenis? Quina és la durada de 
cadascun dels convenis signats? 

Palau del Parlament, 11 de gener de 2008 

M. Belén Pajares i Ribas 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el cost de la rehabilitació, 
la remodelació i la posada en funcio
nament de la seu del Departament d’In
terior, Relacions Institucionals i Parti
cipació a l’edifici de l’antiga seu de 
l’empresa Aigües de Barcelona 
Tram. 314-08559/08 

Formulació: Jordi Turull i Negre, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Jordi Turull i Negre, Diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a 
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l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Govern, 

– Quin és el cost total de la rehabilitació i remodelació 
completa, així com de la posada en funcionament, de la 
nova seu dels serveis centrals administratius i de repre
sentació del Departament d’Interior, Relacions Institu
cionals i Participació, de l’edifici de l’antiga seu d’Ai
gües de Barcelona, situat a la cruïlla entre el carrer de 
la Diputació i el passeig de Sant Joan, de la ciutat de 
Barcelona? (Detallis la informació econòmica per con
ceptes i calendari d’execució) 

Palau del Parlament, 8 de gener de 2008 

Jordi Turull i Negre 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el cost dels anuncis publi
citaris de l’Agència Tributària de Cata
lunya 
Tram. 314-08560/08 

Formulació: Jordi Turull i Negre, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Jordi Turull i Negre, Diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Govern, 

– Quin ha estat el cost total dels anuncis publicitaris 
referents a la creació de la nova Agencia Tributària de 
Catalunya? 

Palau del Parlament, 4 de gener de 2008 

Jordi Turull i Negre 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el cost dels anuncis publi
citaris del pressupost de la Generalitat 
per al 2008 
Tram. 314-08561/08 

Formulació: Jordi Turull i Negre, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Jordi Turull i Negre, Diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Govern, 

– Quin ha estat el cost total dels anuncis publicitaris 
referits al pressupost de la Generalitat per a l’any 2008? 

Palau del Parlament, 4 de gener de 2008 

Jordi Turull i Negre 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el capteniment de l’Agèn
cia Catalana de l’Aigua amb relació al 
golf de Vilalba, de la Roca del Vallès 
(Vallès Oriental) 
Tram. 314-08562/08 

Formulació: Jordi Turull i Negre, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Jordi Turull i Negre, Diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Govern, 

– Quin és el capteniment del govern i quines actuacions 
i decisions té previstes l’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA) en relació al golf de Vilalba a La Roca del Va
llès (Vallès Oriental)? 

Palau del Parlament, 4 de gener de 2008 

Jordi Turull i Negre 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els ajuts del Centre d’Inno-
vació i Desenvolupament Empresarial 
dels anys 2006 i 2007 per a projectes 
col·laboratius de recerca i desenvolupa
ment destinats a crear nuclis d’innova
ció 
Tram. 314-08563/08 

Formulació: Eudald Casadesús i Barceló, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Eudald Casadesús i Barceló, Diputat del Grup Parla
mentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cambra 
formula la següent pregunta per escrit al Govern. 

El Centre d’Innovació i Desenvolupament empresarial 
(CIDEM), organisme dependent de la Generalitat de 
Catalunya concedeix ajuts per a projectes col·laboratius 
de recerca i desenvolupament destinats a crear nuclis 
d’innovació. 
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– Pot el govern explicar quants diners s’han destinats a 
aquests ajuts l’any 2006 i quants l’any 2007? 

Palau del Parlament, 9 de gener de 2008 

Eudald Casadesús i Barceló
 
Diputat del G. P. de CiU
 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre la data d’inici dels ajuts del 
Centre d’Innovació i Desenvolupament 
Empresarial per a projectes col·labora
tius de recerca i desenvolupament des
tinats a crear nuclis d’innovació 
Tram. 314-08564/08 

Formulació: Eudald Casadesús i Barceló, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Eudald Casadesús i Barceló, Diputat del Grup Parla
mentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cambra 
formula la següent pregunta per escrit al Govern. 

El Centre d’Innovació i Desenvolupament empresarial 
(CIDEM), organisme dependent de la Generalitat de 
Catalunya concedeix ajuts per a projectes col·laboratius 
de recerca i desenvolupament destinats a crear nuclis 
d’innovació. 

– Quants anys fa que existeixen aquests ajuts? 

Palau del Parlament, 9 de gener de 2008 

Eudald Casadesús i Barceló 
Diputat del G. P. de CiU 

El Centre d’Innovació i Desenvolupament empresarial 
(CIDEM), organisme dependent de la Generalitat de 
Catalunya concedeix ajuts per a projectes col·laboratius 
de recerca i desenvolupament destinats a crear nuclis 
d’innovació. 

– Quantes empreses han presentat la sol·licitud per ac
cedir a aquests ajuts l’any 2006 i quantes l’any 2007? 

Palau del Parlament, 9 de gener de 2008 

Eudald Casadesús i Barceló 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre de sol·licituds 
d’ajuts del Centre d’Innovació i Des
envolupament Empresarial per a pro
jectes col·laboratius de recerca i des
envolupament destinats a crear nuclis 
d’innovació que van ésser accepta
des els anys 2006 i 2007 
Tram. 314-08566/08 

Formulació: Eudald Casadesús i Barceló, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Eudald Casadesús i Barceló, Diputat del Grup Parla
mentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cambra 
formula la següent pregunta per escrit al Govern. 

El Centre d’Innovació i Desenvolupament empresarial 
(CIDEM), organisme dependent de la Generalitat de 
Catalunya concedeix ajuts per a projectes col·laboratius 
de recerca i desenvolupament destinats a crear nuclis 
d’innovació. 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre d’empreses 
que van sol·licitar els ajuts per a pro
jectes col·laboratius de recerca i des
envolupament destinats a crear nuclis 
d’innovació els anys 2006 i 2007 
Tram. 314-08565/08 

Formulació: Eudald Casadesús i Barceló, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Eudald Casadesús i Barceló, Diputat del Grup Parla
mentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cambra 
formula la següent pregunta per escrit al Govern. 

– Quantes sol·licituds presentades per accedir a aquests 
ajuts han estat acceptades l’any 2006 i quantes l’any 
2007? 

Palau del Parlament, 8 de gener de 2008 

Eudald Casadesús i Barceló 
Diputat del G. P. de CiU 

3.25.15. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 



 

 

 

 

69 

Núm. 201 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 22 de gener de 2008 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre de sol·licituds 
d’ajuts del Centre d’Innovació i Des
envolupament Empresarial per a pro
jectes col·laboratius de recerca i des
envolupament destinats a crear nuclis 
d’innovació els anys 2006 i 2007 que 
van ésser denegades 

Catalunya concedeix ajuts per a projectes col·laboratius 
de recerca i desenvolupament destinats a crear nuclis 
d’innovació. 

– Pot el govern detallar a quines empreses corresponen 
les sol·licituds aprovades d’aquests ajuts l’any 2006 i a 
quines les de l’any 2007? I a quina comarca estan ubi
cades aquestes empreses? 

Palau del Parlament, 9 de gener de 2008 

Eudald Casadesús i Barceló 
Diputat del G. P. de CiU 

Tram. 314-08567/08 

Formulació: Eudald Casadesús i Barceló, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Eudald Casadesús i Barceló, Diputat del Grup Parla
mentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cambra 
formula la següent pregunta per escrit al Govern. 

El Centre d’Innovació i Desenvolupament empresarial 
(CIDEM), organisme dependent de la Generalitat de 
Catalunya concedeix ajuts per a projectes col·laboratius 
de recerca i desenvolupament destinats a crear nuclis 
d’innovació. 

– Quantes sol·licituds presentades per accedir a aquests 
ajuts han estat denegades l’any 2006 i quantes l’any 
2007? 

Palau del Parlament, 8 de gener de 2008 

Eudald Casadesús i Barceló 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les empreses a les quals el 
Centre d’Innovació i Desenvolupament 
Empresarial va aprovar la sol·licitud 
d’ajut per a projectes col·laboratius de 
recerca i desenvolupament destinats a 
crear nuclis d’innovació els anys 2006 
i 2007 
Tram. 314-08568/08 

Formulació: Eudald Casadesús i Barceló, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Eudald Casadesús i Barceló, Diputat del Grup Parla
mentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cambra 
formula la següent pregunta per escrit al Govern. 

El Centre d’Innovació i Desenvolupament empresarial 
(CIDEM), organisme dependent de la Generalitat de 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les empreses a les quals el 
Centre d’Innovació i Desenvolupament 
Empresarial va denegar ajuts per a pro
jectes col·laboratius de recerca i desen
volupament destinats a crear nuclis 
d’innovació els anys 2006 i 2007, i so
bre els motius de la denegació 
Tram. 314-08569/08 

Formulació: Eudald Casadesús i Barceló, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Eudald Casadesús i Barceló, Diputat del Grup Parla
mentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cambra 
formula la següent pregunta per escrit al Govern. 

El Centre d’Innovació i Desenvolupament empresarial 
(CIDEM), organisme dependent de la Generalitat de 
Catalunya concedeix ajuts per a projectes col·laboratius 
de recerca i desenvolupament destinats a crear nuclis 
d’innovació. 

1. Pot el govern detallar a quines empreses corresponen 
les sol·licituds d’aquests ajuts denegades l’any 2006 i 
l’any 2007? 

2. A quina comarca estan ubicades aquestes empreses? 

3. Pot el govern explicar quins varen ser els motius del 
CIDEM en cada una de les sol·licituds per decidir dene
gar-les? 

Palau del Parlament, 9 de gener de 2008 

Eudald Casadesús i Barceló 
Diputat del G. P. de CiU 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la composició accionarial 
de Fibracolor 
Tram. 314-08570/08 

Formulació: Eudald Casadesús i Barceló, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Eudald Casadesús i Barceló, Diputat del Grup Parla
mentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cambra 
formula la següent pregunta per escrit al Govern. 

Segons notícia apareguda en els mitjans de comunica-
ció l’empresa Fibracolor té previst iniciar els tràmits per 
a un expedient de regulació d’ocupació (ERO) que 
afectarà la meitat de la plantilla. 

– Quina és la composició accionarial de l’empresa 
Fibracolor? 

Palau del Parlament, 7 de gener de 2008 

Eudald Casadesús i Barceló 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre la seva posició amb relació a 
la tramitació d’un expedient de regula-
ció d’ocupació de l’empresa Fibracolor 
Tram. 314-08572/08 

Formulació: Eudald Casadesús i Barceló, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Eudald Casadesús i Barceló, Diputat del Grup Parla
mentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cambra 
formula la següent pregunta per escrit al Govern. 

Segons notícia apareguda en els mitjans de comunica-
ció l’empresa Fibracolor té previst iniciar els tràmits per 
a un expedient de regulació d’ocupació (ERO) que 
afectarà la meitat de la plantilla. 

– Quina és la posició del govern respecte aquest fet? 

Palau del Parlament, 7 de gener de 2008 

Eudald Casadesús i Barceló 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre les raons per les quals l’em
presa Fibracolor té previst tramitar un 
expedient de regulació d’ocupació 
Tram. 314-08571/08 

Formulació: Eudald Casadesús i Barceló, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Eudald Casadesús i Barceló, Diputat del Grup Parla
mentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cambra 
formula la següent pregunta per escrit al Govern. 

Segons notícia apareguda en els mitjans de comunica-
ció l’empresa Fibracolor té previst iniciar els tràmits per 
a un expedient de regulació d’ocupació (ERO) que 
afectarà la meitat de la plantilla. 

– Pot el Govern explicar quines causes han portat a 
l’empresa Fibracolor a prendre aquesta decisió? 

Palau del Parlament, 7 de gener de 2008 

Eudald Casadesús i Barceló 
Diputat del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les actuacions previstes 
amb relació a la tramitació d’un expe
dient de regulació d’ocupació de l’em
presa Fibracolor 
Tram. 314-08573/08 

Formulació: Eudald Casadesús i Barceló, 
del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Eudald Casadesús i Barceló, Diputat del Grup Parla
mentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cambra 
formula la següent pregunta per escrit al Govern. 

Segons notícia apareguda en els mitjans de comunica-
ció l’empresa Fibracolor té previst iniciar els tràmits per 
a un expedient de regulació d’ocupació (ERO) que 
afectarà la meitat de la plantilla. 

– Quines accions té previst emprendre el govern? 

Palau del Parlament, 7 de gener de 2008 

Eudald Casadesús i Barceló 
Diputat del G. P. de CiU 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre les mesures preses amb 
relació a l’augment de la inseguretat i 
de les agressions en els transports 
públics 
Tram. 314-08574/08 

Formulació: Elena Ribera i Garijo, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Elena Ribera i Garijo, diputada del Grup de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

– Considerant l’augment de les agressions i la insegu
retat als transports públics, quines mesures de segure
tat s’han pres al respecte? 

Palau del Parlament, 8 de gener de 2008 

Elena Ribera i Garijo 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el nombre de mossos d’es
quadra que patrullen habitualment per 
les instal·lacions dels transports públics 
Tram. 314-08576/08 

Formulació: Elena Ribera i Garijo, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Elena Ribera i Garijo, diputada del Grup de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

– Considerant l’augment de les agressions i la insegure
tat als transports públics, quants agents des Mossos d’Es
quadra patrullen de manera habitual per les instal·lacions 
dels transports públics? 

Palau del Parlament, 8 de gener de 2008 

Elena Ribera i Garijo 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre el possible desplegament 
d’algun dispositiu especial de segure
tat en els transports públics durant les 
franges horàries amb més risc 
Tram. 314-08575/08 

Formulació: Elena Ribera i Garijo, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Elena Ribera i Garijo, diputada del Grup de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre
gunta per escrit al Govern, 

– Considerant l’augment de les agressions i la insegu
retat als transports públics, s’ha desplegat algun dispo
sitiu especial de seguretat per a les franges horàries amb 
un risc més alt? 

Palau del Parlament, 8 de gener de 2008 

Elena Ribera i Garijo 
Diputada del G. P. de CiU 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre els objectius del Programa 
d’acollida a l’empresa, de la Direcció 
General de Relacions Laborals, inclòs 
en el Pla de ciutadania i immigració 
2005-2008, executats els anys 2006 i 
2007, i sobre la partida destinada a 
aquest programa en el pressupost del 
2008 
Tram. 314-08577/08 

Formulació: Carina Mejías Sánchez, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carina Mejías Sánchez, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

Segons el «Pla de Ciutadania i Immigració 2005-2008», 
els diferents Departaments i òrgans de la Generalitat 
portaran a terme una sèrie de programes per a desenvo
lupar els seus criteris i objectius. 

L’estructuració d’aquests programes s’ha fet seguint les 
línies estratègiques del Pla (polítiques d’acollida, polí
tiques d’igualtat i polítiques d’acomodació). Cada pro
grama consta d’una sèrie d’objectius, de projectes i de 
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pressupostos que es concretarà anualment en el Pla 
d’acció anual. 

En relació a les polítiques d’acollida, 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Parla
mentari: 

1. Quins dels objectius del Programa d’acollida a l’em
presa depenent de la Direcció General de Relacions 
Laborals s’han executat durant els anys 2006 i 2007, 
desglossats per anys? 

2. Quina és la partida destinada a aquest programa en 
el Pressupost de 2008 de la Generalitat de Catalunya? 
Quina és la quantia d’aquesta partida? 

Palau del Parlament, 10 de gener de 2008 

Carina Mejías Sánchez 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els objectius del Progra
ma d’acollida a l’entorn sanitari, del 
Departament de Salut, inclòs en el Pla 
de ciutadania i immigració 2005-2008, 
executats els anys 2006 i 2007, i sobre 
la partida destinada a aquest progra
ma en el pressupost del 2008 
Tram. 314-08578/08 

Formulació: Carina Mejías Sánchez, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carina Mejías Sánchez, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

Segons el «Pla de Ciutadania i Immigració 2005-2008», 
els diferents Departaments i òrgans de la Generalitat 
portaran a terme una sèrie de programes per a desenvo
lupar els seus criteris i objectius. 

L’estructuració d’aquests programes s’ha fet seguint les 
línies estratègiques del Pla (polítiques d’acollida, polí
tiques d’igualtat i polítiques d’acomodació). Cada pro
grama consta d’una sèrie d’objectius, de projectes i de 
pressupostos que es concretarà anualment en el Pla 
d’acció anual. 

En relació a les polítiques d’acollida, 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Parla
mentari: 

1. Quins dels objectius del Programa d’acollida a l’en
torn sanitari depenent del Departament de Salut adre
çat a les persones immigrants nouvingudes s’han exe
cutat durant els anys 2006 i 2007, desglossats per anys? 

3.25.15. 

2. Quina és la partida destinada a aquest programa en 
el Pressupost de 2008 de la Generalitat de Catalunya? 
Quina és la quantia d’aquesta partida? 

Palau del Parlament, 10 de gener de 2008 

Carina Mejías Sánchez 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els objectius del Progra
ma d’acollida lingüística, de la Secreta
ria de Política Lingüística, inclòs en el 
Pla de ciutadania i immigració 2005
2008, executats els anys 2006 i 2007, i 
sobre la partida destinada a aquest 
programa en el pressupost del 2008 
Tram. 314-08579/08 

Formulació: Carina Mejías Sánchez, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carina Mejías Sánchez, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

Segons el «Pla de Ciutadania i Immigració 2005-2008», 
els diferents Departaments i òrgans de la Generalitat 
portaran a terme una sèrie de programes per a desenvo
lupar els seus criteris i objectius. 

L’estructuració d’aquests programes s’ha fet seguint les 
línies estratègiques del Pla (polítiques d’acollida, polí
tiques d’igualtat i polítiques d’acomodació). Cada pro
grama consta d’una sèrie d’objectius, de projectes i de 
pressupostos que es concretarà anualment en el Pla 
d’acció anual. 

En relació a les polítiques d’acollida, 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Parla
mentari: 

1. Quins dels objectius del Programa d’acollida lingüís
tica s’han executat durant els anys 2006 i 2007, des
glossats per anys? 

2. Quina és la partida destinada a aquest programa en 
el Pressupost de 2008 de la Generalitat de Catalunya? 
Quina és la quantia d’aquesta partida? 

Palau del Parlament, 10 de gener de 2008 

Carina Mejías Sánchez 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els objectius del Progra
ma d’acollida de menors no acompa
nyats, de la Direcció General d’Atenció 
a la Infància i l’Adolescència, inclòs en 
el Pla de ciutadania i immigració 2005
2008, executats els anys 2006 i 2007, i 
sobre la partida destinada a aquest 
programa en el pressupost del 2008 
Tram. 314-08580/08 

Formulació: Carina Mejías Sánchez, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carina Mejías Sánchez, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

Segons el «Pla de Ciutadania i Immigració 2005-2008», 
els diferents Departaments i òrgans de la Generalitat 
portaran a terme una sèrie de programes per a desenvo
lupar els seus criteris i objectius. 

L’estructuració d’aquests programes s’ha fet seguint les 
línies estratègiques del Pla (polítiques d’acollida, polí
tiques d’igualtat i polítiques d’acomodació). Cada pro
grama consta d’una sèrie d’objectius, de projectes i de 
pressupostos que es concretarà anualment en el Pla 
d’acció anual. 

En relació a les polítiques d’acollida, 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Parla
mentari: 

1. Quins dels objectius del Programa d’acollida de 
menors no acompanyats depenent de la Direcció Gene
ral d’Atenció a la Infància i destinat als joves immi
grants, menors d’edat que viatgen sols des del seu país 
d’origen i que no tenen referents familiars a Catalunya 
s’han executat durant els anys 2006 i 2007, desglossats 
per anys? 

2. Quina és la partida destinada a aquest programa en 
el Pressupost de 2008 de la Generalitat de Catalunya? 
Quina és la quantia d’aquesta partida? 

Palau del Parlament, 10 de gener de 2008 

Carina Mejías Sánchez 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els objectius del Progra
ma d’acollida en el món laboral, del 
Servei d’Ocupació de Catalunya, in
clòs en el Pla de ciutadania i immigra
ció 2005-2008, executats els anys 2006 
i 2007, i sobre la partida destinada a 
aquest programa en el pressupost del 
2008 
Tram. 314-08581/08 

Formulació: Carina Mejías Sánchez, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carina Mejías Sánchez, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

Segons el «Pla de Ciutadania i Immigració 2005-2008», 
els diferents Departaments i òrgans de la Generalitat 
portaran a terme una sèrie de programes per a desenvo
lupar els seus criteris i objectius. 

L’estructuració d’aquests programes s’ha fet seguint les 
línies estratègiques del Pla (polítiques d’acollida, polí
tiques d’igualtat i polítiques d’acomodació). Cada pro
grama consta d’una sèrie d’objectius, de projectes i de 
pressupostos que es concretarà anualment en el Pla 
d’acció anual. 

En relació a les polítiques d’acollida, 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Parla
mentari: 

1. Quins dels objectius del Programa d’acollida en el 
món laboral depenent del Servei d’Ocupació de Cata
lunya i adreçats als treballadors nouvinguts a Catalunya 
s’han executat durant els anys 2006 i 2007, desglossats 
per anys? 

2. Quina és la partida destinada a aquest programa en 
el Pressupost de 2008 de la Generalitat de Catalunya? 
Quina és la quantia d’aquesta partida? 

Palau del Parlament, 10 de gener de 2008 

Carina Mejías Sánchez 

3.25.15. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els objectius del Programa 
d’assessorament jurídic d’estrangeria, 
de la Secretaria per a la Immigració, in
clòs en el Pla de ciutadania i immigra
ció 2005-2008, executats els anys 2006 
i 2007, i sobre la partida destinada a 
aquest programa en el pressupost del 
2008 
Tram. 314-08582/08 

Formulació: Carina Mejías Sánchez, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carina Mejías Sánchez, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

Segons el «Pla de Ciutadania i Immigració 2005-2008», 
els diferents Departaments i òrgans de la Generalitat 
portaran a terme una sèrie de programes per a desenvo
lupar els seus criteris i objectius. 

L’estructuració d’aquests programes s’ha fet seguint les 
línies estratègiques del Pla (polítiques d’acollida, polí
tiques d’igualtat i polítiques d’acomodació). Cada pro
grama consta d’una sèrie d’objectius, de projectes i de 
pressupostos que es concretarà anualment en el Pla 
d’acció anual. 

En relació a les polítiques d’acollida, 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Parla
mentari: 

1. Quins dels objectius del Programa d’assessorament 
jurídic d’estrangeria destinat a la població estrangera en 
procés de normalització administrativa s’han executat 
durant els anys 2006 i 2007, desglossats per anys? 

2. Quina és la partida destinada a aquest programa en 
el Pressupost de 2008 de la Generalitat de Catalunya? 
Quina és la quantia d’aquesta partida? 

Palau del Parlament, 10 de gener de 2008 

Carina Mejías Sánchez 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els objectius del Progra
ma d’aules d’acollida del Departament 
d’Educació, inclòs en el Pla de ciuta
dania i immigració 2005-2008, execu
tats els anys 2006 i 2007, sobre el nom
bre d’aules d’acollida i sobre la partida 
destinada a aquest programa en el 
pressupost del 2008 
Tram. 314-08583/08 

Formulació: Carina Mejías Sánchez, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carina Mejías Sánchez, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

Segons el «Pla de Ciutadania i Immigració 2005-2008», 
els diferents Departaments i òrgans de la Generalitat 
portaran a terme una sèrie de programes per a desenvo
lupar els seus criteris i objectius. 

L’estructuració d’aquests programes s’ha fet seguint les 
línies estratègiques del Pla (polítiques d’acollida, polí
tiques d’igualtat i polítiques d’acomodació). Cada pro
grama consta d’una sèrie d’objectius, de projectes i de 
pressupostos que es concretarà anualment en el Pla 
d’acció anual. 

En relació a les polítiques d’acollida, 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par
lamentari: 

1. Quins dels objectius del Programa aules d’acollida 
depenent del Departament d’Educació i destinat a l’alum
nat nouvingut dels centres educatius de Catalunya que 
escolaritzen un nombre significatiu d’alumnat estranger 
s’han executat durant els anys 2006 i 2007, desglossats 
per anys? 

2. Quantes de les aules d’acollida de les 603 que es 
mencionen al Pla s’ha dut a terme a data d’avui? 

3. Quina és la partida destinada a aquest programa en 
el Pressupost de 2008 de la Generalitat de Catalunya? 
Quina és la quantia d’aquesta partida? 

Palau del Parlament, 10 de gener de 2008 

Carina Mejías Sánchez 

3.25.15. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 



 

 

 

75 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els objectius del Progra
ma d’acollida, contractació i allotja
ment dels treballadors de temporada, 
del Servei d’Ocupació de Catalunya, 
inclòs en el Pla de ciutadania i immi
gració 2005-2008, executats els anys 
2006 i 2007, sobre el nombre d’oficines 
que s’han posat en marxa i sobre la 
partida destinada a aquest programa 
en el pressupost del 2008 
Tram. 314-08584/08 

Formulació: Carina Mejías Sánchez, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carina Mejías Sánchez, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

Segons el «Pla de Ciutadania i Immigració 2005-2008», 
els diferents Departaments i òrgans de la Generalitat 
portaran a terme una sèrie de programes per a desenvo
lupar els seus criteris i objectius. 

L’estructuració d’aquests programes s’ha fet seguint les 
línies estratègiques del Pla (polítiques d’acollida, polí
tiques d’igualtat i polítiques d’acomodació). Cada pro
grama consta d’una sèrie d’objectius, de projectes i de 
pressupostos que es concretarà anualment en el Pla 
d’acció anual. 

En relació a les polítiques d’acollida, 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Parla
mentari: 

1. Quins dels objectius del Programa d’acollida, con
tractació i allotjament dels treballadors i treballadores 
de temporada depenent del Servei d’Ocupació de Ca
talunya i adreçat als treballadors temporers del camp 
s’han executat durant els anys 2006 i 2007, desglossats 
per anys? 

2. Quantes oficines s’han posat en marxa fins la data 
d’avui per dur a terme aquest programa d’acollida? 

3. Quina és la partida destinada a aquest programa en 
el Pressupost de 2008 de la Generalitat de Catalunya? 
Quina és la quantia d’aquesta partida? 

Palau del Parlament, 10 de gener de 2008 

Carina Mejías Sánchez 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els objectius de la Xarxa 
de Mediació per al Lloguer Social, del 
Departament de Medi Ambient i Habi
tatge, inclosa en el Pla de ciutadania i 
immigració 2005-2008, executats els 
anys 2006 i 2007, i sobre la partida que 
té destinada en el pressupost del 2008 
Tram. 314-08585/08 

Formulació: Carina Mejías Sánchez, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carina Mejías Sánchez, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

Segons el «Pla de Ciutadania i Immigració 2005
2008», els diferents Departaments i òrgans de la Gene
ralitat portaran a terme una sèrie de programes per a 
desenvolupar els seus criteris i objectius. 

L’estructuració d’aquests programes s’ha fet seguint les 
línies estratègiques del Pla (polítiques d’acollida, polí
tiques d’igualtat i polítiques d’acomodació). Cada pro
grama consta d’una sèrie d’objectius, de projectes i de 
pressupostos que es concretarà anualment en el Pla 
d’acció anual. 

En relació a les polítiques d’acollida, 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Parla
mentari: 

1. Quins dels objectius del Programa Xarxa de Medi
ació per al Lloguer Social destinat a col·lectius en risc 
d’exclusió social, entre els quals es troben els immi
grants que fa menys de dos anys que resideixen a Ca
talunya s’han executat durant els anys 2006 i 2007, 
desglossats per anys? 

2. Quina és la partida destinada a aquest programa en 
el Pressupost de 2008 de la Generalitat de Catalunya? 
Quina és la quantia d’aquesta partida? 

Palau del Parlament, 10 de gener de 2008 

Carina Mejías Sánchez 

3.25.15. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 



 
 

 

76 

22 de gener de 2008 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 201 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els objectius del Programa 
de coneixement de la societat d’acolli
da, de la Secretaria per a la Immigració, 
inclòs en el Pla de ciutadania i immigra
ció 2005-2008, executats els anys 2006 
i 2007, i sobre la partida destinada a 
aquest programa en el pressupost del 
2008 
Tram. 314-08586/08 

Formulació: Carina Mejías Sánchez, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carina Mejías Sánchez, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

Segons el «Pla de Ciutadania i Immigració 2005-2008», 
els diferents Departaments i òrgans de la Generalitat 
portaran a terme una sèrie de programes per a desenvo
lupar els seus criteris i objectius. 

L’estructuració d’aquests programes s’ha fet seguint les 
línies estratègiques del Pla (polítiques d’acollida, polí
tiques d’igualtat i polítiques d’acomodació). Cada pro
grama consta d’una sèrie d’objectius, de projectes i de 
pressupostos que es concretarà anualment en el Pla 
d’acció anual. 

En relació a les polítiques d’acollida, 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Parla
mentari: 

1. Quins dels objectius del Programa de coneixement 
de la societat d’acollida depenent de la Secretaria per a 
la Immigració i destinant als professionals que fan la 
primera acollida s’han executat durant els anys 2006 i 
2007, desglossats per anys? 

2. Quina és la partida destinada a aquest programa en 
el Pressupost de 2008 de la Generalitat de Catalunya? 
Quina és la quantia d’aquesta partida? 

Palau del Parlament, 10 de gener de 2008 

Carina Mejías Sánchez 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els objectius de la Xarxa 
d’acollida, de la Secretaria per a la Im
migració, inclosa en el Pla de ciutada
nia i immigració 2005-2008, executats 
els anys 2006 i 2007, i sobre la partida 
que té destinada en el pressupost del 
2008 
Tram. 314-08587/08 

Formulació: Carina Mejías Sánchez, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carina Mejías Sánchez, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

Segons el «Pla de Ciutadania i Immigració 2005-2008», 
els diferents Departaments i òrgans de la Generalitat 
portaran a terme una sèrie de programes per a desenvo
lupar els seus criteris i objectius. 

L’estructuració d’aquests programes s’ha fet seguint les 
línies estratègiques del Pla (polítiques d’acollida, polí
tiques d’igualtat i polítiques d’acomodació). Cada pro
grama consta d’una sèrie d’objectius, de projectes i de 
pressupostos que es concretarà anualment en el Pla 
d’acció anual. 

En relació a les polítiques d’acollida, 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Parla
mentari: 

1. Quins dels objectius del Programa Xarxa d’Acollida 
depenent de la Secretaria per a la Immigració destinat 
a estrangers d’arribada recent a Catalunya que per la 
seva situació personal, familiar i econòmica poden te
nir risc d’exclusió social s’han executat durant els anys 
2006 i 2007, desglossats per anys? 

2. Quina és la partida destinada a aquest programa en 
el Pressupost de 2008 de la Generalitat de Catalunya? 
Quina és la quantia d’aquesta partida? 

Palau del Parlament, 10 de gener de 2008 

Carina Mejías Sánchez 

3.25.15. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els objectius del Progra
ma d’informació i formació sobre els 
drets i el mercat laboral, del Departa
ment de Treball, inclòs en el Pla de ciu
tadania i immigració 2005-2008, execu
tats els anys 2006 i 2007, i sobre la 
partida destinada a aquest programa 
en el pressupost del 2008 
Tram. 314-08588/08 

Formulació: Carina Mejías Sánchez, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carina Mejías Sánchez, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

Segons el «Pla de Ciutadania i Immigració 2005-2008», 
els diferents Departaments i òrgans de la Generalitat 
portaran a terme una sèrie de programes per a desenvo
lupar els seus criteris i objectius. 

L’estructuració d’aquests programes s’ha fet seguint les 
línies estratègiques del Pla (polítiques d’acollida, polí
tiques d’igualtat i polítiques d’acomodació). Cada pro
grama consta d’una sèrie d’objectius, de projectes i de 
pressupostos que es concretarà anualment en el Pla 
d’acció anual. 

En relació a les polítiques d’acollida, 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Parla
mentari: 

1. Quins dels objectius del Programa d’informació i 
formació sobre els drets i el mercat laboral depenent 
del Departament de Treball destinat a persones nouvin
gudes a s’han executat durant els anys 2006 i 2007, 
desglossats per anys? 

2. Quina és la partida destinada a aquest programa en 
el Pressupost de 2008 de la Generalitat de Catalunya? 
Quina és la quantia d’aquesta partida? 

Palau del Parlament, 10 de gener de 2008 

Carina Mejías Sánchez 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els objectius del Progra
ma d’accés a la informació en matèria 
d’habitatge, de la Direcció General 
d’Habitatge, inclòs en el Pla de ciuta
dania i immigració 2005-2008, execu
tats els anys 2006 i 2007, i sobre la 
partida destinada a aquest programa 
en el pressupost del 2008 
Tram. 314-08589/08 

Formulació: Carina Mejías Sánchez, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carina Mejías Sánchez, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

Segons el «Pla de Ciutadania i Immigració 2005-2008», 
els diferents Departaments i òrgans de la Generalitat 
portaran a terme una sèrie de programes per a desenvo
lupar els seus criteris i objectius. 

L’estructuració d’aquests programes s’ha fet seguint les 
línies estratègiques del Pla (polítiques d’acollida, polí
tiques d’igualtat i polítiques d’acomodació). Cada pro
grama consta d’una sèrie d’objectius, de projectes i de 
pressupostos que es concretarà anualment en el Pla 
d’acció anual. 

En relació a les polítiques d’acollida, 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Parla
mentari: 

1. Quins dels objectius del Programa d’accés a la infor
mació en matèria d’habitatge destinat a persones es
trangeres empadronades i amb un risc d’exclusió social 
s’han executat durant els anys 2006 i 2007, desglossats 
per anys? 

2. Quina és la partida destinada a aquest programa en 
el Pressupost de 2008 de la Generalitat de Catalunya? 
Quina és la quantia d’aquesta partida? 

Palau del Parlament, 10 de gener de 2008 

Carina Mejías Sánchez 

3.25.15. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els objectius del Progra
ma de foment de la participació dels 
ciutadans d’origen estranger en activi
tats culturals i lúdiques, del Centre de 
Cultura Popular i Tradicional Catalana, 
inclòs en el Pla de ciutadania i immi
gració 2005-2008, executats els anys 
2006 i 2007, i sobre la partida destina
da a aquest programa en el pressupost 
del 2008 
Tram. 314-08590/08 

Formulació: Carina Mejías Sánchez, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carina Mejías Sánchez, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

Segons el «Pla de Ciutadania i Immigració 2005-2008», 
els diferents Departaments i òrgans de la Generalitat 
portaran a terme una sèrie de programes per a desenvo
lupar els seus criteris i objectius. 

L’estructuració d’aquests programes s’ha fet seguint les 
línies estratègiques del Pla (polítiques d’acollida, polí
tiques d’igualtat i polítiques d’acomodació). Cada pro
grama consta d’una sèrie d’objectius, de projectes i de 
pressupostos que es concretarà anualment en el Pla 
d’acció anual. 

En relació a les polítiques d’acollida, 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Parla
mentari: 

1. Quins dels objectius del Programa de foment de la 
participació dels ciutadans d’origen estranger a les ac
tivitats culturals i lúdiques depenent del Centre de 
Cultura Popular i Tradicional Catalana destinat a artis
tes d’origen immigrant i estructures associatives que 
treballen per a la cohesió social s’han executat durant 
els anys 2006 i 2007, desglossats per anys? 

2. Quina és la partida destinada a aquest programa en 
el Pressupost de 2008 de la Generalitat de Catalunya? 
Quina és la quantia d’aquesta partida? 

Palau del Parlament, 10 de gener de 2008 

Carina Mejías Sánchez 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els objectius del Progra
ma de foment de la participació de tots 
els joves en les activitats esportives, 
de la Secretaria per a la Immigració i la 
Secretaria General d’Esports, inclòs 
en el Pla de ciutadania i immigració 
2005-2008, executats els anys 2006 i 
2007, sobre les entitats amb què s’han 
signat acords de col·laboració i sobre 
la partida destinada a aquest progra
ma en el pressupost del 2008 
Tram. 314-08591/08 

Formulació: Carina Mejías Sánchez, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carina Mejías Sánchez, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

Segons el «Pla de Ciutadania i Immigració 2005-2008», 
els diferents Departaments i òrgans de la Generalitat 
portaran a terme una sèrie de programes per a desenvo
lupar els seus criteris i objectius. 

L’estructuració d’aquests programes s’ha fet seguint les 
línies estratègiques del Pla (polítiques d’acollida, polí
tiques d’igualtat i polítiques d’acomodació). Cada pro
grama consta d’una sèrie d’objectius, de projectes i de 
pressupostos que es concretarà anualment en el Pla 
d’acció anual. 

En relació a les polítiques d’acollida, 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Parla
mentari: 

1. Quins dels objectius del Programa de foment de la 
participació de tots els infants i joves a les activitats 
esportives destinat als infants i joves de famílies immi
grants s’han executat durant els anys 2006 i 2007, des
glossats per anys? 

2. Amb quines entitats, associacions o clubs esportius 
s’han signat acords de col·laboració en relació aquest 
programa durant els anys 2006, 2007? 

3. Quina és la partida destinada a aquest programa en 
el Pressupost de 2008 de la Generalitat de Catalunya? 
Quina és la quantia d’aquesta partida? 

Palau del Parlament, 10 de gener de 2008 

Carina Mejías Sánchez 

3.25.15. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 



 

 

 

79 

Núm. 201 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 22 de gener de 2008 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre els objectius del Programa 
de concessió d’ajuts al pagament del 
lloguer, de la Direcció General d’Habi
tatge, inclòs en el Pla de ciutadania i 
immigració 2005-2008, executats els 
anys 2006 i 2007, i sobre la partida des
tinada a aquest programa en el pressu
post del 2008 
Tram. 314-08592/08 

Formulació: Carina Mejías Sánchez, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carina Mejías Sánchez, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

Segons el «Pla de Ciutadania i Immigració 2005-2008», 
els diferents Departaments i òrgans de la Generalitat 
portaran a terme una sèrie de programes per a desenvo
lupar els seus criteris i objectius. 

L’estructuració d’aquests programes s’ha fet seguint les 
línies estratègiques del Pla (polítiques d’acollida, polí
tiques d’igualtat i polítiques d’acomodació). Cada pro
grama consta d’una sèrie d’objectius, de projectes i de 
pressupostos que es concretarà anualment en el Pla 
d’acció anual. 

En relació a les polítiques d’acollida, 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Parla
mentari: 

1. Quins dels objectius del Programa de concessió 
d’ajuts al pagament del lloguer destinat a persones i 
famílies amb ingressos inferiors a 2,7 l’IPREM s’han 
executat durant els anys 2006 i 2007, desglossats per 
anys? 

2. Quina és la partida destinada a aquest programa en 
el Pressupost de 2008 de la Generalitat de Catalunya? 
Quina és la quantia d’aquesta partida? 

Palau del Parlament, 10 de gener de 2008 

Carina Mejías Sánchez 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre els objectius del Programa 
d’assistència lingüística als estrangers 
detinguts en el marc de la investigació 
policial, del Departament d’Interior, Re
lacions Institucionals i Participació, in
clòs en el Pla de ciutadania i immigra
ció 2005-2008, executats els anys 2006 
i 2007, i sobre la partida destinada a 
aquest programa en el pressupost del 
2008 
Tram. 314-08593/08 

Formulació: Carina Mejías Sánchez, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carina Mejías Sánchez, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

Segons el «Pla de Ciutadania i Immigració 2005-2008», 
els diferents Departaments i òrgans de la Generalitat 
portaran a terme una sèrie de programes per a desenvo
lupar els seus criteris i objectius. 

L’estructuració d’aquests programes s’ha fet seguint les 
línies estratègiques del Pla (polítiques d’acollida, polí
tiques d’igualtat i polítiques d’acomodació). Cada pro
grama consta d’una sèrie d’objectius, de projectes i de 
pressupostos que es concretarà anualment en el Pla 
d’acció anual. 

En relació a les polítiques d’acollida, 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Parla
mentari: 

1. Quins dels objectius del Programa d’assistència lin
güística dels detinguts estrangers en el marc de la inves
tigació policial destinat a persones detingudes d’origen 
estranger s’han executat durant els anys 2006 i 2007, 
desglossats per anys? 

2. Quina és la partida destinada a aquest programa en 
el Pressupost de 2008 de la Generalitat de Catalunya? 
Quina és la quantia d’aquesta partida? 

Palau del Parlament, 10 de gener de 2008 

Carina Mejías Sánchez 

3.25.15. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els objectius del Progra
ma de promoció de l’associacionisme 
juvenil, de la Secretaria de Joventut, 
inclòs en el Pla de ciutadania i immi
gració 2005-2008, executats els anys 
2006 i 2007, i sobre la partida destina
da a aquest programa en el pressupost 
del 2008 
Tram. 314-08594/08 

Formulació: Carina Mejías Sánchez, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carina Mejías Sánchez, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

Segons el «Pla de Ciutadania i Immigració 2005-2008», 
els diferents Departaments i òrgans de la Generalitat 
portaran a terme una sèrie de programes per a desenvo
lupar els seus criteris i objectius. 

L’estructuració d’aquests programes s’ha fet seguint les 
línies estratègiques del Pla (polítiques d’acollida, polí
tiques d’igualtat i polítiques d’acomodació). Cada pro
grama consta d’una sèrie d’objectius, de projectes i de 
pressupostos que es concretarà anualment en el Pla 
d’acció anual. 

En relació a les polítiques d’acollida, 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Parla
mentari: 

1. Quins dels objectius del Programa de promoció de 
l’associacionisme juvenil depenent de la Secretari Ge
neral de Joventut destinat a líders de col·lectius d’immi
grants, joves immigrants i joves vinculats a entitats ju
venils s’han executat durant els anys 2006 i 2007, 
desglossats per anys? 

2. Quina és la partida destinada a aquest programa en 
el Pressupost de 2008 de la Generalitat de Catalunya? 
Quina és la quantia d’aquesta partida? 

Palau del Parlament, 10 de gener de 2008 

Carina Mejías Sánchez 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els objectius del Programa 
de formació de professionals que ges
tionen la diversitat, de la Secretaria per 
a la Immigració, inclòs en el Pla de ciu
tadania i immigració 2005-2008, execu
tats els anys 2006 i 2007, i sobre la par
tida destinada a aquest programa en el 
pressupost del 2008 
Tram. 314-08595/08 

Formulació: Carina Mejías Sánchez, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carina Mejías Sánchez, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

Segons el «Pla de Ciutadania i Immigració 2005-2008», 
els diferents Departaments i òrgans de la Generalitat 
portaran a terme una sèrie de programes per a desenvo
lupar els seus criteris i objectius. 

L’estructuració d’aquests programes s’ha fet seguint les 
línies estratègiques del Pla (polítiques d’acollida, polí
tiques d’igualtat i polítiques d’acomodació). Cada pro
grama consta d’una sèrie d’objectius, de projectes i de 
pressupostos que es concretarà anualment en el Pla 
d’acció anual. 

En relació a les polítiques d’acollida, 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Parla
mentari: 

1. Quins dels objectius del Programa de formació de 
professionals sobre atenció al públic culturalment di
vers destinat a professionals de totes les administraci
ons públiques de Catalunya s’han executat durant els 
anys 2006 i 2007, desglossats per anys? 

2. Quina és la partida destinada a aquest programa en 
el Pressupost de 2008 de la Generalitat de Catalunya? 
Quina és la quantia d’aquesta partida? 

Palau del Parlament, 10 de gener de 2008 

Carina Mejías Sánchez 

3.25.15. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre els objectius del Programa 
d’autonomia i inserció sociolaboral dels 
menors sense referents familiars a Ca
talunya, de la Direcció General d’Aten
ció a la Infància i l’Adolescència, inclòs 
en el Pla de ciutadania i immigració 
2005-2008, executats els anys 2006 i 
2007, i sobre la partida destinada a 
aquest programa en el pressupost del 
2008 
Tram. 314-08596/08 

Formulació: Carina Mejías Sánchez, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carina Mejías Sánchez, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

Segons el «Pla de Ciutadania i Immigració 2005-2008», 
els diferents Departaments i òrgans de la Generalitat 
portaran a terme una sèrie de programes per a desenvo
lupar els seus criteris i objectius. 

L’estructuració d’aquests programes s’ha fet seguint les 
línies estratègiques del Pla (polítiques d’acollida, polí
tiques d’igualtat i polítiques d’acomodació). Cada pro
grama consta d’una sèrie d’objectius, de projectes i de 
pressupostos que es concretarà anualment en el Pla 
d’acció anual. 

En relació a les polítiques d’acollida, 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Parla
mentari: 

1. Quins dels objectius del Programa d’autonomia i 
inserció sociolaboral dels menors sense referents fami
liars a Catalunya destinats al jovent immigrant, menor 
d’edat, sense referents familiars a Catalunya, en edat 
laboral i amb capacitat d’autonomia suficient per por
tar a bon termini el seu projecte migratori s’han execu
tat durant els anys 2006 i 2007, desglossats per anys? 

2. Quina és la partida destinada a aquest programa en 
el Pressupost de 2008 de la Generalitat de Catalunya? 
Quina és la quantia d’aquesta partida? 

Palau del Parlament, 10 de gener de 2008 

Carina Mejías Sánchez 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els objectius del Programa 
d’informació per a l’accés a les convo
catòries públiques de la Generalitat, de 
la Secretaria per a la Immigració, inclòs 
en el Pla de ciutadania i immigració 
2005-2008, executats els anys 2006 i 
2007, i sobre la partida destinada a 
aquest programa en el pressupost del 
2008 
Tram. 314-08597/08 

Formulació: Carina Mejías Sánchez, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carina Mejías Sánchez, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

Segons el «Pla de Ciutadania i Immigració 2005-2008», 
els diferents Departaments i òrgans de la Generalitat 
portaran a terme una sèrie de programes per a desenvo
lupar els seus criteris i objectius. 

L’estructuració d’aquests programes s’ha fet seguint les 
línies estratègiques del Pla (polítiques d’acollida, polí
tiques d’igualtat i polítiques d’acomodació). Cada pro
grama consta d’una sèrie d’objectius, de projectes i de 
pressupostos que es concretarà anualment en el Pla 
d’acció anual. 

En relació a les polítiques d’acollida, 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Parla
mentari: 

1. Quins dels objectius del Programa d’informació per 
a l’accés a les convocatòries públiques de la Generali
tat de Catalunya depenent, en cada cas, dels Departa
ments i organismes de la Generalitat de Catalunya que 
tenen convocatòria públiques d’ajut a les entitats, Se
cretaria General de Funció Pública i Direcció General 
de Seguretat Ciutadana destinat a entitats i associacions 
de persones d’origen estranger s’han executat durant 
els anys 2006 i 2007, desglossats per anys? 

2. Quina és la partida destinada a aquest programa en 
el Pressupost de 2008 de la Generalitat de Catalunya? 
Quina és la quantia d’aquesta partida? 

Palau del Parlament, 10 de gener de 2008 

Carina Mejías Sánchez 

3.25.15. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre els objectius del Programa de 
millora de la distribució dels alumnes 
d’origen estranger en els centres edu
catius, del Departament d’Educació, in
clòs en el Pla de ciutadania i immigració 
2005-2008, executats els anys 2006 i 
2007, i sobre la partida destinada a 
aquest programa en el pressupost del 
2008 
Tram. 314-08598/08 

Formulació: Carina Mejías Sánchez, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carina Mejías Sánchez, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

Segons el «Pla de Ciutadania i Immigració 2005-2008», 
els diferents Departaments i òrgans de la Generalitat 
portaran a terme una sèrie de programes per a desenvo
lupar els seus criteris i objectius. 

L’estructuració d’aquests programes s’ha fet seguint les 
línies estratègiques del Pla (polítiques d’acollida, polí
tiques d’igualtat i polítiques d’acomodació). Cada pro
grama consta d’una sèrie d’objectius, de projectes i de 
pressupostos que es concretarà anualment en el Pla 
d’acció anual. 

En relació a les polítiques d’acollida, 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Parla
mentari: 

1. Quins dels objectius del Programa de millora de la 
distribució dels alumnes d’origen estranger en els cen
tres educatius destinat a tot l’alumnat dels ensenya
ments sufragats amb fons públic d’educació preescolar 
i de règim general, i en els d’arts plàstiques i de disseny, 
de grau mitjà de música i de dansa, i d’idiomes en es-
coles oficials s’han executat durant els anys 2006 i 
2007, desglossats per anys? 

2. Quina és la partida destinada a aquest programa en 
el Pressupost de 2008 de la Generalitat de Catalunya? 
Quina és la quantia d’aquesta partida? 

Palau del Parlament, 10 de gener de 2008 

Carina Mejías Sánchez 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre els objectius del Programa 
d’educació en la diversitat cultural en la 
formació de l’Escola de Policia de Ca
talunya, inclòs en el Pla de ciutadania i 
immigració 2005-2008, executats els 
anys 2006 i 2007, i sobre la partida des
tinada a aquest programa en el pressu
post del 2008 
Tram. 314-08599/08 

Formulació: Carina Mejías Sánchez, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carina Mejías Sánchez, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

Segons el «Pla de Ciutadania i Immigració 2005-2008», 
els diferents Departaments i òrgans de la Generalitat 
portaran a terme una sèrie de programes per a desenvo
lupar els seus criteris i objectius. 

L’estructuració d’aquests programes s’ha fet seguint les 
línies estratègiques del Pla (polítiques d’acollida, polí
tiques d’igualtat i polítiques d’acomodació). Cada pro
grama consta d’una sèrie d’objectius, de projectes i de 
pressupostos que es concretarà anualment en el Pla 
d’acció anual. 

En relació a les polítiques d’acollida, 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Parla
mentari: 

1. Quins dels objectius del Programa d’Educació en la di
versitat cultural en la formació de l’Escola de Policia de 
Catalunya destinat a l’alumnat de l’escola de Policia 
de Catalunya s’han executat durant els anys 2006 i 
2007, desglossats per anys? 

2. Quina és la partida destinada a aquest programa en 
el Pressupost de 2008 de la Generalitat de Catalunya? 
Quina és la quantia d’aquesta partida? 

Palau del Parlament, 10 de gener de 2008 

Carina Mejías Sánchez 

3.25.15. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre els objectius del Programa de 
millora formativa de les dones d’origen 
estranger, de la Secretaria per a la Immi
gració, inclòs en el Pla de ciutadania i 
immigració 2005-2008, executats els 
anys 2006 i 2007, sobre les dones que 
han participat en aquest programa i so
bre la partida destinada a aquest pro
grama en el pressupost del 2008 
Tram. 314-08600/08 

Formulació: Carina Mejías Sánchez, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carina Mejías Sánchez, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

Segons el «Pla de Ciutadania i Immigració 2005-2008», 
els diferents Departaments i òrgans de la Generalitat 
portaran a terme una sèrie de programes per a desenvo
lupar els seus criteris i objectius. 

L’estructuració d’aquests programes s’ha fet seguint les 
línies estratègiques del Pla (polítiques d’acollida, polí
tiques d’igualtat i polítiques d’acomodació). Cada pro
grama consta d’una sèrie d’objectius, de projectes i de 
pressupostos que es concretarà anualment en el Pla 
d’acció anual. 

En relació a les polítiques d’acollida, 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Parla
mentari: 

1. Quins dels objectius del Programa de millora formativa 
de les dones d’origen estranger depenent de la Secretaria 
per a la Immigració i destinat a dones immigrades s’han 
executat durant els anys 2006 i 2007, desglossats per 
anys? 

2. Quin és el nombre de dones estrangeres que han 
participat en aquestes sessions fins a la data d’avui? 
Quins són els països d’origen de les donen que han 
participat a les esmentades sessions? 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els objectius del Programa 
d’informació d’empresaris d’origen es
tranger, de la Direcció General de Co
merç, inclòs en el Pla de ciutadania i 
immigració 2005-2008, executats els 
anys 2006 i 2007, i sobre la partida des
tinada a aquest programa en el pressu
post del 2008 
Tram. 314-08601/08 

Formulació: Carina Mejías Sánchez, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 
17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carina Mejías Sánchez, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

Segons el «Pla de Ciutadania i Immigració 2005-2008», 
els diferents Departaments i òrgans de la Generalitat 
portaran a terme una sèrie de programes per a desenvo
lupar els seus criteris i objectius. 

L’estructuració d’aquests programes s’ha fet seguint les 
línies estratègiques del Pla (polítiques d’acollida, polí
tiques d’igualtat i polítiques d’acomodació). Cada pro
grama consta d’una sèrie d’objectius, de projectes i de 
pressupostos que es concretarà anualment en el Pla 
d’acció anual. 

En relació a les polítiques d’acollida, 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Parla
mentari: 

1. Quins dels objectius del Programa d’informació 
d’empresaris d’origen estranger destinat als nous em
presaris d’origen estranger s’han executat durant els 
anys 2006 i 2007, desglossats per anys? 

2. Quina és la partida destinada a aquest programa en 
el Pressupost de 2008 de la Generalitat de Catalunya? 
Quina és la quantia d’aquesta partida? 

Palau del Parlament, 10 de gener de 2008 

Carina Mejías Sánchez 

3. Quina és la partida destinada a aquest programa en 
el Pressupost de 2008 de la Generalitat de Catalunya? 
Quina és la quantia d’aquesta partida? 

Palau del Parlament, 10 de gener de 2008 

Carina Mejías Sánchez 

3.25.15. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els objectius del Programa 
de suport a les entitats i les associaci
ons d’immigrants, de la Secretaria per a 
la Immigració, inclòs en el Pla de ciuta
dania i immigració 2005-2008, executats 
els anys 2006 i 2007, sobre el nombre 
d’ajuts convocats i sobre la partida des
tinada a aquest programa en el pressu
post del 2008 
Tram. 314-08602/08 

Formulació: Carina Mejías Sánchez, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carina Mejías Sánchez, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

Segons el «Pla de Ciutadania i Immigració 2005-2008», 
els diferents Departaments i òrgans de la Generalitat 
portaran a terme una sèrie de programes per a desenvo
lupar els seus criteris i objectius. 

L’estructuració d’aquests programes s’ha fet seguint les 
línies estratègiques del Pla (polítiques d’acollida, polí
tiques d’igualtat i polítiques d’acomodació). Cada pro
grama consta d’una sèrie d’objectius, de projectes i de 
pressupostos que es concretarà anualment en el Pla 
d’acció anual. 

En relació a les polítiques d’acollida, 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Parla
mentari: 

1. Quins dels objectius del Programa de suport a les 
entitats i les associacions de ciutadans d’origen estran
ger depenent de la Secretaria per la Immigració i des
tinat a entitats i associacions d’immigrants de Catalu
nya s’han executat durant els anys 2006 i 2007, 
desglossats per anys? 

2. Quants ajuts es van convocar desglossats en any 
2006 i 2007 per aquestes entitats i associacions? 

3. Quina és la partida destinada a aquest programa en 
el Pressupost de 2008 de la Generalitat de Catalunya? 
Quina és la quantia d’aquesta partida? 

Palau del Parlament, 10 de gener de 2008 

Carina Mejías Sánchez 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els objectius del Progra
ma d’escolaritat no obligatòria, del De
partament d’Educació, inclòs en el Pla 
de ciutadania i immigració 2005-2008, 
executats els anys 2006 i 2007, i sobre 
la partida destinada a aquest progra
ma en el pressupost del 2008 
Tram. 314-08603/08 

Formulació: Carina Mejías Sánchez, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carina Mejías Sánchez, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

Segons el «Pla de Ciutadania i Immigració 2005-2008», 
els diferents Departaments i òrgans de la Generalitat 
portaran a terme una sèrie de programes per a desenvo
lupar els seus criteris i objectius. 

L’estructuració d’aquests programes s’ha fet seguint les 
línies estratègiques del Pla (polítiques d’acollida, polí
tiques d’igualtat i polítiques d’acomodació). Cada pro
grama consta d’una sèrie d’objectius, de projectes i de 
pressupostos que es concretarà anualment en el Pla 
d’acció anual. 

En relació a les polítiques d’acollida, 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Parla
mentari: 

1. Quins dels objectius del Programa d’escolaritat no 
obligatòria depenent del Departament d’Educació i 
destinat a menors d’edat que volen cursar ensenyament 
no obligatori a Catalunya s’han executat durant els anys 
2006 i 2007, desglossats per anys? 

2. Quina és la partida destinada a aquest programa en 
el Pressupost de 2008 de la Generalitat de Catalunya? 
Quina és la quantia d’aquesta partida? 

Palau del Parlament, 10 de gener de 2008 

Carina Mejías Sánchez 

3.25.15. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els objectius del Progra
ma d’impuls i ús del català, de la Se
cretaria de Política Lingüística, inclòs 
en el Pla de ciutadania i immigració 
2005-2008, executats els anys 2006 i 
2007, sobre el nombre d’assistents als 
cursos programats i sobre la partida 
destinada a aquest programa en el 
pressupost del 2008 
Tram. 314-08604/08 

Formulació: Carina Mejías Sánchez, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carina Mejías Sánchez, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

Segons el «Pla de Ciutadania i Immigració 2005-2008», 
els diferents Departaments i òrgans de la Generalitat 
portaran a terme una sèrie de programes per a desenvo
lupar els seus criteris i objectius. 

L’estructuració d’aquests programes s’ha fet seguint les 
línies estratègiques del Pla (polítiques d’acollida, polí
tiques d’igualtat i polítiques d’acomodació). Cada pro
grama consta d’una sèrie d’objectius, de projectes i de 
pressupostos que es concretarà anualment en el Pla 
d’acció anual. 

En relació a les polítiques d’acollida, 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Parla
mentari: 

1. Quins dels objectius del Programa d’impuls i ús del 
català destinat a ciutadans d’origen estranger s’han 
executat durant els anys 2006 i 2007, desglossats per 
anys? 

2. Quin ha estat el nombre de persones immigrades que 
s’ha beneficiat d’aquests cursos durant l’any 2006 i 
2007? 

3. Quina és la partida destinada a aquest programa en 
el Pressupost de 2008 de la Generalitat de Catalunya? 
Quina és la quantia d’aquesta partida? 

Palau del Parlament, 10 de gener de 2008 

Carina Mejías Sánchez 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els objectius del Progra
ma d’informació i orientació específi
ques per a joves d’origen immigrant, 
de la Secretaria de Joventut, inclòs en 
el Pla de ciutadania i immigració 2005
2008, executats els anys 2006 i 2007, i 
sobre la partida destinada a aquest 
programa en el pressupost del 2008 
Tram. 314-08605/08 

Formulació: Carina Mejías Sánchez, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carina Mejías Sánchez, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

Segons el «Pla de Ciutadania i Immigració 2005-2008», 
els diferents Departaments i òrgans de la Generalitat 
portaran a terme una sèrie de programes per a desenvo
lupar els seus criteris i objectius. 

L’estructuració d’aquests programes s’ha fet seguint les 
línies estratègiques del Pla (polítiques d’acollida, polí
tiques d’igualtat i polítiques d’acomodació). Cada pro
grama consta d’una sèrie d’objectius, de projectes i de 
pressupostos que es concretarà anualment en el Pla 
d’acció anual. 

En relació a les polítiques d’acollida, 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Parla
mentari: 

1. Quins dels objectius del Programa d’informació i 
orientació específiques per a joves d’origen immigrant 
destinat a professionals de la joventut: tècnics de joven
tut, informadors/es juvenils, educadors/res, regidors de 
joventut, etc., s’han executat durant els anys 2006 i 
2007, desglossats per anys? 

2. Quina és la partida destinada a aquest programa en 
el Pressupost de 2008 de la Generalitat de Catalunya? 
Quina és la quantia d’aquesta partida? 

Palau del Parlament, 10 de gener de 2008 

Carina Mejías Sánchez 

3.25.15. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els objectius del Progra
ma de formació dels professionals de 
l’àmbit social, de la Secretaria per a la 
Immigració, inclòs en el Pla de ciuta
dania i immigració 2005-2008, execu
tats els anys 2006 i 2007, i sobre la par
tida destinada a aquest programa en el 
pressupost del 2008 
Tram. 314-08606/08 

Formulació: Carina Mejías Sánchez, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carina Mejías Sánchez, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

Segons el «Pla de Ciutadania i Immigració 2005-2008», 
els diferents Departaments i òrgans de la Generalitat 
portaran a terme una sèrie de programes per a desenvo
lupar els seus criteris i objectius. 

L’estructuració d’aquests programes s’ha fet seguint les 
línies estratègiques del Pla (polítiques d’acollida, polí
tiques d’igualtat i polítiques d’acomodació). Cada pro
grama consta d’una sèrie d’objectius, de projectes i de 
pressupostos que es concretarà anualment en el Pla 
d’acció anual. 

En relació a les polítiques d’acollida, 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Parla
mentari: 

1. Quins dels objectius del Programa de formació dels 
professionals de l’àmbit social depenent de Secretaria 
per a la Immigració i destinat a professionals de l’àm
bit social, dones de cert lideratge en les comunitats 
immigrades, associacions d’immigrants i professionals 
del territori que fan la primera acollida i acollides sec
torials s’han executat durant els anys 2006 i 2007, des
glossats per anys? 

2. Quina és la partida destinada a aquest programa en 
el Pressupost de 2008 de la Generalitat de Catalunya? 
Quina és la quantia d’aquesta partida? 

Palau del Parlament, 10 de gener de 2008 

Carina Mejías Sánchez 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre els objectius dels plans edu
catius d’entorn, del Departament d’Edu
cació, inclosos en el Pla de ciutadania i 
immigració 2005-2008, executats els 
anys 2006 i 2007, i sobre la partida des
tinada a aquests programes en el pres
supost del 2008 
Tram. 314-08607/08 

Formulació: Carina Mejías Sánchez, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carina Mejías Sánchez, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

Segons el «Pla de Ciutadania i Immigració 2005-2008», 
els diferents Departaments i òrgans de la Generalitat 
portaran a terme una sèrie de programes per a desenvo
lupar els seus criteris i objectius. 

L’estructuració d’aquests programes s’ha fet seguint les 
línies estratègiques del Pla (polítiques d’acollida, polí
tiques d’igualtat i polítiques d’acomodació). Cada pro
grama consta d’una sèrie d’objectius, de projectes i de 
pressupostos que es concretarà anualment en el Pla 
d’acció anual. 

En relació a les polítiques d’acollida, 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Parla
mentari: 

1. Quins dels objectius del Pla educatiu d’entorn des
tinat a tot l’alumnat i a tota la comunitat educativa, però 
amb una especial sensibilitat als sectors socials més 
desfavorits i a l’alumnat nouvingut s’han executat du
rant els anys 2006 i 2007, desglossats per anys? 

2. Quina és la partida destinada a aquest programa en 
el Pressupost de 2008 de la Generalitat de Catalunya? 
Quina és la quantia d’aquesta partida? 

Palau del Parlament, 10 de gener de 2008 

Carina Mejías Sánchez 

3.25.15. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els objectius del Progra
ma de foment del coneixement de la 
realitat i la llengua catalana per part 
dels líders religiosos immigrants, de la 
Direcció General d’Afers Religiosos, 
inclòs en el Pla de ciutadania i immi
gració 2005-2008, executats els anys 
2006 i 2007, i sobre la partida destina
da a aquest programa en el pressupost 
del 2008 
Tram. 314-08608/08 

Formulació: Carina Mejías Sánchez, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carina Mejías Sánchez, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

Segons el «Pla de Ciutadania i Immigració 2005-2008», 
els diferents Departaments i òrgans de la Generalitat 
portaran a terme una sèrie de programes per a desenvo
lupar els seus criteris i objectius. 

L’estructuració d’aquests programes s’ha fet seguint les 
línies estratègiques del Pla (polítiques d’acollida, polí
tiques d’igualtat i polítiques d’acomodació). Cada pro
grama consta d’una sèrie d’objectius, de projectes i de 
pressupostos que es concretarà anualment en el Pla 
d’acció anual. 

En relació a les polítiques d’acollida, 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Parla
mentari: 

1. Quins dels objectius del Programa de foment del 
coneixement de la realitat i la llengua catalana per part 
dels líders religiosos immigrants depenent de la Direc
ció General d’Afers Religiosos destinat a líders religi
osos que provenen de l’estranger i atenen població bà
sicament immigrada s’han executat durant els anys 
2006 i 2007, desglossats per anys? 

2. Quina és la partida destinada a aquest programa en 
el Pressupost de 2008 de la Generalitat de Catalunya? 
Quina és la quantia d’aquesta partida? 

Palau del Parlament, 10 de gener de 2008 

Carina Mejías Sánchez 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els objectius del Programa 
Calidoscopi, de la Secretaria de Joven
tut, inclòs en el Pla de ciutadania i im
migració 2005-2008, executats els anys 
2006 i 2007, i sobre la partida destinada 
a aquest programa en el pressupost del 
2008 
Tram. 314-08609/08 

Formulació: Carina Mejías Sánchez, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carina Mejías Sánchez, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

Segons el «Pla de Ciutadania i Immigració 2005-2008», 
els diferents Departaments i òrgans de la Generalitat 
portaran a terme una sèrie de programes per a desenvo
lupar els seus criteris i objectius. 

L’estructuració d’aquests programes s’ha fet seguint les 
línies estratègiques del Pla (polítiques d’acollida, polí
tiques d’igualtat i polítiques d’acomodació). Cada pro
grama consta d’una sèrie d’objectius, de projectes i de 
pressupostos que es concretarà anualment en el Pla 
d’acció anual. 

En relació a les polítiques d’acollida, 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Parla
mentari: 

1. Quins dels objectius del Programa «Calidoscopi» 
destinat a joves immigrants, educadors de lleure i mo
nitors esportius s’han executat durant els anys 2006 i 
2007, desglossats per anys? 

2. Quina és la partida destinada a aquest programa en 
el Pressupost de 2008 de la Generalitat de Catalunya? 
Quina és la quantia d’aquesta partida? 

Palau del Parlament, 10 de gener de 2008 

Carina Mejías Sánchez 

3.25.15. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els objectius del Progra
ma d’estudi sobre el model d’actuació 
en matèria de codesenvolupament, de 
la Secretaria de Cooperació Exterior, 
inclòs en el Pla de ciutadania i immi
gració 2005-2008, executats els anys 
2006 i 2007, i sobre la partida destina
da a aquest programa en el pressupost 
del 2008 
Tram. 314-08610/08 

Formulació: Carina Mejías Sánchez, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carina Mejías Sánchez, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

Segons el «Pla de Ciutadania i Immigració 2005-2008», 
els diferents Departaments i òrgans de la Generalitat 
portaran a terme una sèrie de programes per a desenvo
lupar els seus criteris i objectius. 

L’estructuració d’aquests programes s’ha fet seguint les 
línies estratègiques del Pla (polítiques d’acollida, polí
tiques d’igualtat i polítiques d’acomodació). Cada pro
grama consta d’una sèrie d’objectius, de projectes i de 
pressupostos que es concretarà anualment en el Pla 
d’acció anual. 

En relació a les polítiques d’acollida, 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Parla
mentari: 

1. Quins dels objectius del Programa d’estudi sobre el 
model d’actuació en matèria de codesenvolupament 
destinat a la població de països en desenvolupament, 
especialment la població beneficiària dels projectes de 
codesenvolupament i als immigrants que resideixen a 
Catalunya procedents de països en desenvolupament 
s’han executat durant els anys 2006 i 2007, desglossats 
per anys? 

2. Quina és la partida destinada a aquest programa en 
el Pressupost de 2008 de la Generalitat de Catalunya? 
Quina és la quantia d’aquesta partida? 

Palau del Parlament, 10 de gener de 2008 

Carina Mejías Sánchez 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els objectius del Progra
ma de criteris sobre la gestió del plura
lisme lingüístic, de la Secretaria per a 
la Immigració, inclòs en el Pla de ciuta
dania i immigració 2005-2008, execu
tats els anys 2006 i 2007, i sobre la 
partida destinada a aquest programa 
en el pressupost del 2008 
Tram. 314-08611/08 

Formulació: Carina Mejías Sánchez, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carina Mejías Sánchez, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

Segons el «Pla de Ciutadania i Immigració 2005-2008», 
els diferents Departaments i òrgans de la Generalitat 
portaran a terme una sèrie de programes per a desenvo
lupar els seus criteris i objectius. 

L’estructuració d’aquests programes s’ha fet seguint les 
línies estratègiques del Pla (polítiques d’acollida, polí
tiques d’igualtat i polítiques d’acomodació). Cada pro
grama consta d’una sèrie d’objectius, de projectes i de 
pressupostos que es concretarà anualment en el Pla 
d’acció anual. 

En relació a les polítiques d’acollida, 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Parla
mentari: 

1. Quins dels objectius del Programa de criteris sobre 
la gestió del pluralisme lingüístic depenent de la Secre
taria d’Immigració i destinat a les persones nouvingu
des a Catalunya s’han executat durant els anys 2006 i 
2007, desglossats per anys? 

2. Quina és la partida destinada a aquest programa en 
el Pressupost de 2008 de la Generalitat de Catalunya? 
Quina és la quantia d’aquesta partida? 

Palau del Parlament, 10 de gener de 2008 

Carina Mejías Sánchez 

3.25.15. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els objectius del Programa 
per a establir relacions amb les diver
ses comunitats d’immigrants, de la Di
recció General de Seguretat Ciutadana, 
inclòs en el Pla de ciutadania i immigra
ció 2005-2008, executats els anys 2006 
i 2007, i sobre la partida destinada a 
aquest programa en el pressupost del 
2008 
Tram. 314-08612/08 

Formulació: Carina Mejías Sánchez, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carina Mejías Sánchez, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

Segons el «Pla de Ciutadania i Immigració 2005-2008», 
els diferents Departaments i òrgans de la Generalitat 
portaran a terme una sèrie de programes per a desenvo
lupar els seus criteris i objectius. 

L’estructuració d’aquests programes s’ha fet seguint les 
línies estratègiques del Pla (polítiques d’acollida, polí
tiques d’igualtat i polítiques d’acomodació). Cada pro
grama consta d’una sèrie d’objectius, de projectes i de 
pressupostos que es concretarà anualment en el Pla 
d’acció anual. 

En relació a les polítiques d’acollida, 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Parla
mentari: 

1. Quins dels objectius del Programa per establir rela
cions amb les diverses comunitats d’immigrants depe
nent de la Direcció General de Seguretat Ciutadana 
destinat a persones d’origen s’han executat durant els 
anys 2006 i 2007, desglossats per anys? 

2. Quina és la partida destinada a aquest programa en 
el Pressupost de 2008 de la Generalitat de Catalunya? 
Quina és la quantia d’aquesta partida? 

Palau del Parlament, 10 de gener de 2008 

Carina Mejías Sánchez 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els objectius del Progra
ma de lluita contra la violència i l’ex
plotació sexual, de l’Institut Català de 
les Dones, inclòs en el Pla de ciutada
nia i immigració 2005-2008, executats 
els anys 2006 i 2007, i sobre la partida 
destinada a aquest programa en el pres
supost del 2008 
Tram. 314-08613/08 

Formulació: Carina Mejías Sánchez, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carina Mejías Sánchez, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

Segons el «Pla de Ciutadania i Immigració 2005-2008», 
els diferents Departaments i òrgans de la Generalitat 
portaran a terme una sèrie de programes per a desenvo
lupar els seus criteris i objectius. 

L’estructuració d’aquests programes s’ha fet seguint les 
línies estratègiques del Pla (polítiques d’acollida, polí
tiques d’igualtat i polítiques d’acomodació). Cada pro
grama consta d’una sèrie d’objectius, de projectes i de 
pressupostos que es concretarà anualment en el Pla 
d’acció anual. 

En relació a les polítiques d’acollida, 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Parla
mentari: 

1. Quins dels objectius del Programa de lluita contra la 
violència i l’explotació sexual depenent de l’Institut 
Català de la Dona i destinat a les dones immigrades 
objecte de violència i explotació sexual s’han executat 
durant els anys 2006 i 2007, desglossats per anys? 

2. Quina és la partida destinada a aquest programa en 
el Pressupost de 2008 de la Generalitat de Catalunya? 
Quina és la quantia d’aquesta partida? 

Palau del Parlament, 10 de gener de 2008 

Carina Mejías Sánchez 

3.25.15. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la cessió de dades relati
ves als procediments sancionadors 
del Servei Català de Trànsit a una em
presa privada 
Tram. 314-08614/08 

Formulació: Carina Mejías Sánchez, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carina Mejías i Sánchez, diputada del Grup Parlamen
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

El DOGC del dia 14 de gener de 2008 publicava un 
anunci en el qual es feia pública l’adjudicació per 
175.508 euros d’un contracte de serveis pel qual el 
Servei Català de Trànsit adjudica a l’empresa privada 
Fundosa Control de Datos y Servicios SA, les tasques 
de recollida, enregistrament de dades, lliurament i ge
neració de la imatge en format jpg de les butlletes de 
denúncia del procediment sancionador. 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Parla
mentari: 

1. Quins són els motius que justifiquen que el Servei 
Català de Trànsit cedeixi les tasques del tractament de 
dades relatives al procediment sancionador de trànsit a 
una empresa privada? 

2. Quines mesures estan previstes per protegir les dades 
personals de les persones denunciades i que aquestes 
no puguin ser utilitzades inadequadament? 

Palau del Parlament, 14 de gener de 2008 

Carina Mejías Sánchez 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre la licitació d’un contracte d’ar
rendament amb opció de compra d’edi
ficis prefabricats destinats a aularis, del 
Departament d’Educació, publicada en 
el DOGC de l’11 de gener de 2008 
Tram. 314-08615/08 

Formulació: Carina Mejías Sánchez, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carina Mejías i Sánchez, diputada del Grup Parlamen
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li si
gui contestada amb resposta escrita: 

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 
del dia 11 de gener de 2008 publicava un anunci del 
Departament d’Educació d’una licitació del contracte 
d’arrendament amb opció de compra d’edificis prefa
bricats recuperats destinats a aularis de Catalunya. El 
Pressupost de licitació ascendeix a un import total 
d’11.589.966,92, IVA inclòs i té una duració de 28 
mesos. 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Parla
mentari: 

1. Quants mòduls prefabricats es pensa instal·lar amb 
aquest contracte? 

2. En quines localitats i centres educatius es pensa ins
tal·lar aquests aularis? 

3. Quin són els motius, en cada cas, pels quals s’opta 
per instal·lar edificis prefabricats en lloc de fer obres 
d’ampliació o reforma? 

Palau del Parlament, 11 de gener de 2007 

Carina Mejías Sánchez 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre els municipis que han 
sol·licitat les subvencions del Departa
ment de Política Territorial i Obres Pú
bliques destinades a la millora paisat
gística de l’espai públic urbà, d’acord 
amb l’Ordre 345/2007 
Tram. 314-08616/08 

Formulació: Josep Llobet Navarro, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Llobet Navarro, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya al Parlament, d’acord 
amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del Regla
ment de la Cambra, presenta la següent pregunta per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita: 

El Departament de Política Territorial i Obres Públi
ques ha atorgat ajuts per a la creació d’avingudes i 
passeigs arbrats. 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamen
tari: 

1. Quins municipis han presentat la seva sol·licitud per 
l’atorgament de la subvenció d’acord amb l’ordre 345/ 
2007, de 26 de setembre, per la qual es fa pública la 
convocatòria per a l’atorgament de subvencions, en 
règim de concurrència competitiva, destinades a les 
actuacions paisatgística de l’espai públic urbà d’avin
gudes, rambles i passeigs arbrats dels municipis de 
Catalunya? 

Palau del Parlament, 14 de gener de 2008 

Josep Llobet i Navarro 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre les estacions de metro adap
tades a les persones amb mobilitat re
duïda, sobre la inversió feta en aquest 
sentit en els darrers quatre anys i sobre 
la previsió de noves actuacions 
Tram. 314-08617/08 

Formulació: Josep Llobet Navarro, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

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. Quines estacions del Metro de Barcelona són actu
alment completament practicables per a persones amb 
mobilitat reduïda? 

2. Quines estacions del Metro de Barcelona està previst 
adequar per tal que siguin total practicables per a per
sones amb mobilitat reduïda i en quina data està previst 
que ho siguin? 

3. Quin serà el cost d’aquestes actuacions? 

4. Quina és la inversió realitzada en els darrers quatre 
anys per tal de fer practicables per a persones amb 
mobilitat reduïda les estacions del metro de Barcelona? 

Palau del Parlament, 14 de gener de 2008 

Josep Llobet i Navarro 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la renovació i la instal·la
ció d’escales mecàniques al metro 
Tram. 314-08618/08 

Formulació: Josep Llobet Navarro, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Llobet i Navarro, 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: 

El DOGC del 14 de gener de 2008 publicava dos anun
cis de l’empresa GISA pels qual es licitava la direcció 
i l’assistència tècnica de les obres de renovació d’esca
les mecàniques a la xarxa de metro de Barcelona. 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

1. A quines estacions està previst renovar les escales 
mecàniques al metro de Barcelona? 

2. En quines estacions es pensen instal·lar noves esca
les mecàniques en llocs on fins ara no hi havia? 

3. Quina és la despesa total prevista per les obres de 
renovació d’escales mecàniques al metro de Barcelona? 

Palau del Parlament, 14 de gener de 2008 

Josep Llobet i Navarro 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Llobet i Navarro, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
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Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’estat de tramitació i d’exe
cució dels trams del desdoblament de 
l’anella de les Gavarres 
Tram. 314-08619/08 

Formulació: Josep Llobet Navarro, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Llobet i Navarro, 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. En quin estat de tramitació/ execució es torba cadas
cun dels trams del desdoblament de l’anella de les Ga
varres? 

2. Quin és el calendari previst d’execució de l’anella de 
les Gavarres? 

Palau del Parlament, 14 de gener de 2008 

Josep Llobet i Navarro 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la publicitat de la inaugu
ració de la residència assistida i centre 
de dia Onze de Setembre, al Prat de 
Llobregat (Baix Llobregat) 
Tram. 314-08620/08 

Formulació: Josep Llobet Navarro, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Llobet Navarro, 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: 

El dissabte 12 de gener de 2008 va aparèixer en diver
sos mitjans de comunicació la posada en marxa de la 
nova residència assistida i centre de dia Onze de Setem
bre a El Prat de Llobregat. 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

3.25.15. 

1. En quins mitjans de comunicació es va inserir publi
citat sobre la inauguració de la residència i centre de dia 
de El Prat de Llobregat? 

2. Quin ha estat el cost total de la inserció de l’anunci, 
desglossat per conceptes, en els diversos mitjans de 
comunicació? 

Palau del Parlament, 14 de gener de 2008 

Josep Llobet i Navarro 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la previsió de la intercon
nexió de xarxa entre el Consorci d’Ai
gües de Tarragona i el sistema Ter-Llo
bregat 
Tram. 314-08621/08 

Formulació: Rafel Luna i Vivas, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalu
nya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Rafael Luna i Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

1. Té previst el Govern realitzar la interconnexió de 
xarxa entre el Consorci d’Aigües de Tarragona i el sis
tema Ter-Llobregat? 

Palau del Parlament, 15 de gener de 2008 

Rafel Luna i Vivas 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre la posada en marxa del 
Pla de seguretat viària 2008-2010 
Tram. 314-08622/08 

Formulació: Josep Llobet Navarro, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Llobet Navarro, 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 lo si
gui contestada amb resposta escrita: 

En relació al el Pla de Seguretat Viària 2008-2010 que 
el Servei Català del trànsit ha anunciat. 
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Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari, 

1. En quines carreteres i en quins punts quilomètrics té 
previst el Servei Català del Trànsit instal·lar els 105 ra
dars fixes previstos en el Pla de Seguretat Viària? 

2. Quins són els 36 Ajuntaments amb els que el Servei 
Català del Trànsit ha signat el conveni per el qual els 
municipis es dotaran d’un Pla Local de Seguretat Vià
ria? 

3. Quins són els Ajuntaments amb els que està previst 
la signatura del conveni? Quant està previst la signatura 
d’aquests convenis? 

4. Quin cost preveu el Departament d’Interior i Relaci
ons Institucionals i Participació que tingui la posada en 
marxa del Pla de Seguretat Viària 2008-2010? 

Palau del Parlament, 15 de gener de 2008 

Josep Llobet i Navarro 

Pregunta al Govern a respondre per es
crit sobre els ajuts per a instal·lar ascen
sors 
Tram. 314-08623/08 

Formulació: Josep Llobet Navarro, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Llobet Navarro, 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. Quines ajudes destina el Govern per a la instal·lació 
d’ascensors en edificis que no en disposen? 

2. Quines són les condicions necessàries per l’atorga
ment d’aquests ajuts a les comunitats horitzontals de 
propietaris? 

3. Quina és la partida destinada a aquestes ajudes en el 
pressupost de l’any 2007? I per l’any 2008, quina és la 
quantitat destinada a aquest concepte? 

4. Quants habitatges s’han beneficiat en l’any 2007 
d’aquestes ajudes? Quants habitatges preveu el govern 
que l’any 2008 en beneficiaran d’aquests ajuts? 

Palau del Parlament, 15 de gener de 2008 

Josep Llobet i Navarro 

Pregunta al Govern a respondre per 
escrit sobre l’horari d’atenció al públic 
de la comissaria dels Mossos d’Esqua
dra de l’aeroport de Barcelona i sobre el 
nombre d’efectius destinats a la vigilàn
cia de l’aeroport 
Tram. 314-08624/08 

Formulació: Josep Llobet Navarro, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Llobet Navarro, 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. Quin és l’horari d’atenció al públic de la comissaria 
dels Mossos d’Esquadra situada a l’Aeroport de Barce
lona? 

2. Quin és el número d’efectius policials del cos dels 
Mossos d’Esquadra destinats a la vigilància de l’aero
port? 

Palau del Parlament, 14 de gener de 2008 

Josep Llobet i Navarro 

3.25.15. 
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3.27. PREGUNTES AL DIRECTOR GENERAL I AL 
CONSELL DE GOVERN DE LA CORPORA
CIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISU
ALS 

PREGUNTES PER ESCRIT3.27.15. 

Pregunta al director general de la Cor
poració Catalana de Mitjans Audiovi
suals a respondre per escrit sobre les 
productores que han treballat per a 
Televisió de Catalunya durant el 2007 
Tram. 315-00097/08 

Formulació: Santi Rodríguez i Serra, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Santi Rodríguez i Serra, diputat del Grup Parlamenta
ri del Partit Popular de Catalunya al Parlament de Ca
talunya, d’acord amb allò que preveu l’article 173 del 
Reglament de la Cambra, presenta la següent pregun
ta, al Director de la Corporació Catalana de Ràdio i 
Televisió per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen
tari: 

1. Quines empreses productores han treballat per a 
TVC durant l’any 2007? 

2. Quins han estat els espais o programes que han esta 
produïts totalment o en part per empreses productores 
externes per a TVC i quin ha estat el cost de cadascun 
dels espais? 

3. Quin és volum anual facturat a TVC per cadascuna 
de les empreses productores que hi van treballar durant 
l’any 2007? 

Palau del Parlament, 7 de gener de 2007 

Santi Rodríguez i Serra 

3.27.15. 
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