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VAT	O	CLOSES	EN	LA	FORMULACIÓ

1.25.	 Preguntes	al	Govern

1.25.05.	 Preguntes	orals	en	el	Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre les darreres actuacions dutes a terme 
amb relació a la sequera
Tram. 310-00205/08
Substanciació p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre la Universitat de Vic
Tram. 310-00206/08
Substanciació p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre la situació del servei sanitari dels 
centres d’atenció primària
Tram. 310-00207/08
Substanciació p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre la posada en marxa del Pla director 
de malalties reumàtiques i de l’aparell locomotor
Tram. 310-00208/08
Substanciació p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre els acords adoptats amb les orga-
nitzacions sindicals del Cos de Mossos d’Esquadra 
amb relació a la regulació de la segona activitat
Tram. 310-00209/08
Substanciació p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre la fuita radioactiva a la central nu-
clear d’Ascó I
Tram. 310-00210/08
Substanciació p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre la política d’accés dels joves a l’ha-
bitatge
Tram. 310-00211/08
Substanciació p. 19

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre les raons per 
les quals el Govern va encarregar l’any passat 1.583 
informes
Tram. 317-00155/08
Substanciació p. 20

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre el tancament 
d’una part de l’oferta dels estudis de batxillerat 
nocturn i les possibles vies de finançament per a 
evitar-ho
Tram. 317-00156/08
Substanciació p. 20

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre l’actuació del 
Govern per a aconseguir una posició unitària dels 
partits catalans amb relació a la negociació del nou 
sistema de finançament
Tram. 317-00157/08
Substanciació p. 20

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre la política en 
matèria d’aigua
Tram. 317-00158/08
Substanciació p. 20

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre la fuita radioac-
tiva a la central nuclear d’Ascó I
Tram. 317-00159/08
Substanciació p. 20

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre la posició del 
Ministeri d’Economia i Hisenda amb relació a la ne-
gociació del nou sistema de finançament
Tram. 317-00160/08
Substanciació p. 20

1.25.10.	 Preguntes	orals	en	comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la posició del conseller de la Vi-
cepresidència amb relació al fet que les alumnes pu-
guin assistir als centres escolars amb el vel islàmic
Tram. 311-00258/08
Substanciació p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la posició del conseller d’Educa-
ció amb relació al fet que les alumnes puguin assistir 
als centres escolars amb el vel islàmic
Tram. 311-00259/08
Substanciació p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’organigrama del servei de ro-
dalia de Renfe
Tram. 311-00318/08
Substanciació p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’organigrama del servei de mit-
jana distància de Renfe
Tram. 311-00319/08
Substanciació p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els ingressos del servei de rodalia 
de Renfe del 2000 ençà
Tram. 311-00320/08
Substanciació p. 21
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els ingressos del servei de mitja-
na distància de Renfe del 2000 ençà
Tram. 311-00321/08
Substanciació p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les despeses del servei de rodalia 
de Renfe del 2000 ençà
Tram. 311-00322/08
Substanciació p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les despeses del servei de mitja-
na distància de Renfe del 2000 ençà
Tram. 311-00323/08
Substanciació p. 22

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el pressupost en inversions de 
Renfe Operadora del 2000 ençà
Tram. 311-00324/08
Substanciació p. 22

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el pressupost destinat per Renfe 
al servei de rodalia del 2000 ençà
Tram. 311-00325/08
Substanciació p. 22

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el pressupost destinat per Renfe 
al servei de mitjana distància del 2000 ençà
Tram. 311-00326/08
Substanciació p. 22

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’evolució del nombre de treballa-
dors del servei de rodalia de Renfe del 2000 ençà
Tram. 311-00327/08
Substanciació p. 22

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’evolució del nombre de treba-
lladors del servei de mitjana distància de Renfe del 
2000 ençà
Tram. 311-00328/08
Substanciació p. 22

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’evolució del percentatge de la 
plantilla del servei de rodalia de Renfe del 2000 
ençà
Tram. 311-00329/08
Substanciació p. 22

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’evolució del percentatge de la 
plantilla del servei de mitjana distància de Renfe 
del 2000 ençà
Tram. 311-00330/08
Substanciació p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’evolució del nombre de treba-
lladors de les instal·lacions i els serveis de Renfe 
Operadora del 2000 ençà
Tram. 311-00331/08
Substanciació p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el percentatge de la plantilla de 
Renfe Operadora que acompleix la seva activitat a 
Catalunya
Tram. 311-00332/08
Substanciació p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’evolució del tipus de contractació 
laboral al servei de rodalia de Renfe del 2000 ençà
Tram. 311-00333/08
Substanciació p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’evolució del tipus de contractació 

laboral al servei de mitjana distància de Renfe del 
2000 ençà
Tram. 311-00334/08
Substanciació p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la previsió de convocatòries de 
places de personal adscrit al servei de rodalia de 
Renfe
Tram. 311-00335/08
Substanciació p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la previsió de convocatòries de 
places de personal adscrit al servei de mitjana dis-
tància de Renfe
Tram. 311-00336/08
Substanciació p. 24

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les línies de la xarxa ferroviària 
de Renfe que són deficitàries
Tram. 311-00337/08
Substanciació p. 24

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la facturació del servei de rodalia 
de Renfe del 2000 ençà
Tram. 311-00338/08
Substanciació p. 24

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la facturació del servei de mitjana 
distància de Renfe del 2000 ençà
Tram. 311-00339/08
Substanciació p. 24

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre de trens de passatgers 
destinats al servei de rodalia de Renfe del 2000 
ençà
Tram. 311-00340/08
Substanciació p. 24

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre de trens de passatgers 
destinats al servei de mitjana distància de Renfe del 
2000 ençà
Tram. 311-00341/08
Substanciació p. 24

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les previsions de Renfe Opera-
dora pel que fa a la compra de trens destinats al 
servei de rodalia
Tram. 311-00342/08
Substanciació p. 24

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les previsions de Renfe Operado-
ra pel que fa a la compra de trens destinats al servei 
de mitjana distància
Tram. 311-00343/08
Substanciació p. 25

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les previsions de Renfe Operado-
ra pel que fa a la posada en servei de trens dobles 
a les línies del servei de rodalia
Tram. 311-00346/08
Substanciació p. 25

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les previsions de Renfe Operado-
ra pel que fa a la posada en servei de trens dobles a 
les línies del servei de mitjana distància
Tram. 311-00347/08
Substanciació p. 25

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre de trens de la sèrie 
S440 que integren el parc de vehicles de Renfe Ope-
radora a Catalunya
Tram. 311-00354/08
Substanciació p. 25
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’any de construcció i l’any d’en-
trada en servei dels trens de la sèrie S440 que in-
tegren el parc de vehicles de Renfe Operadora a 
Catalunya
Tram. 311-00355/08
Substanciació p. 25

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la previsió de substitució dels 
trens de la sèrie S440 que integren el parc de vehi-
cles de Renfe Operadora a Catalunya
Tram. 311-00356/08
Substanciació p. 25

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre de trens de la sèrie 
S447 que integren el parc de vehicles de Renfe Ope-
radora a Catalunya
Tram. 311-00357/08
Substanciació p. 26

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’any de construcció i l’any d’en-
trada en servei dels trens de la sèrie S447 que in-
tegren el parc de vehicles de Renfe Operadora a 
Catalunya
Tram. 311-00358/08
Substanciació p. 26

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la previsió de substitució dels 
trens de la sèrie S447 que integren el parc de vehi-
cles de Renfe Operadora a Catalunya
Tram. 311-00359/08
Substanciació p. 26

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre de trens de la sèrie 
S592 que integren el parc de vehicles de Renfe Ope-
radora a Catalunya
Tram. 311-00360/08
Substanciació p. 26

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’any de construcció i l’any d’en-
trada en servei dels trens de la sèrie S592 que in-
tegren el parc de vehicles de Renfe Operadora a 
Catalunya
Tram. 311-00361/08
Substanciació p. 26

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la previsió de substitució dels 
trens de la sèrie S592 que integren el parc de vehi-
cles de Renfe Operadora a Catalunya
Tram. 311-00362/08
Substanciació p. 26

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre de trens de la sèrie 
S598 que integren el parc de vehicles de Renfe Ope-
radora a Catalunya
Tram. 311-00363/08
Substanciació p. 27

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’any de construcció i l’any d’en-
trada en servei dels trens de la sèrie S598 que in-
tegren el parc de vehicles de Renfe Operadora a 
Catalunya
Tram. 311-00364/08
Substanciació p. 27

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la previsió de substitució dels 
trens de la sèrie S598 que integren el parc de vehi-
cles de Renfe Operadora a Catalunya
Tram. 311-00365/08
Substanciació p. 27

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre de trens de la sèrie 

S594 que integren el parc de vehicles de Renfe Ope-
radora a Catalunya
Tram. 311-00366/08
Substanciació p. 27

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’any de construcció i l’any d’en-
trada en servei dels trens de la sèrie S594 que in-
tegren el parc de vehicles de Renfe Operadora a 
Catalunya
Tram. 311-00367/08
Substanciació p. 27

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la previsió de substitució dels 
trens de la sèrie S594 que integren el parc de vehi-
cles de Renfe Operadora a Catalunya
Tram. 311-00368/08
Substanciació p. 27

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre de trens de la sèrie 
S104 que integren el parc de vehicles de Renfe Ope-
radora a Catalunya
Tram. 311-00369/08
Substanciació p. 28

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’any de construcció i l’any d’en-
trada en servei dels trens de la sèrie S104 que in-
tegren el parc de vehicles de Renfe Operadora a 
Catalunya
Tram. 311-00370/08
Substanciació p. 28

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la previsió de substitució dels 
trens de la sèrie S104 que integren el parc de vehi-
cles de Renfe Operadora a Catalunya
Tram. 311-00371/08
Substanciació p. 28

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre de trens de la sèrie 
S103 que integren el parc de vehicles de Renfe Ope-
radora a Catalunya
Tram. 311-00372/08
Substanciació p. 28

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’any de construcció i l’any d’en-
trada en servei dels trens de la sèrie S103 que in-
tegren el parc de vehicles de Renfe Operadora a 
Catalunya
Tram. 311-00373/08
Substanciació p. 28

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la previsió de substitució dels 
trens de la sèrie S103 que integren el parc de vehi-
cles de Renfe Operadora a Catalunya
Tram. 311-00374/08
Substanciació p. 28

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre de trens de la sèrie 
S102 que integren el parc de vehicles de Renfe Ope-
radora a Catalunya
Tram. 311-00375/08
Substanciació p. 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’any de construcció i l’any d’entrada 
en servei dels trens de la sèrie S102 que integren el 
parc de vehicles de Renfe Operadora a Catalunya
Tram. 311-00376/08
Substanciació p. 29

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la previsió de substitució dels 
trens de la sèrie S102 que integren el parc de vehi-
cles de Renfe Operadora a Catalunya
Tram. 311-00377/08
Substanciació p. 29
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre de trens de la sèrie 
S448 que integren el parc de vehicles de Renfe Ope-
radora a Catalunya
Tram. 311-00378/08
Substanciació p. 29

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’any de construcció i l’any d’en-
trada en servei dels trens de la sèrie S448 que in-
tegren el parc de vehicles de Renfe Operadora a 
Catalunya
Tram. 311-00379/08
Substanciació p. 29

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la previsió de substitució dels 
trens de la sèrie S448 que integren el parc de vehi-
cles de Renfe Operadora a Catalunya
Tram. 311-00380/08
Substanciació p. 29

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre de trens de la sèrie 
S470 que integren el parc de vehicles de Renfe Ope-
radora a Catalunya
Tram. 311-00381/08
Substanciació p. 30

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’any de construcció i l’any d’en-
trada en servei dels trens de la sèrie S470 que in-
tegren el parc de vehicles de Renfe Operadora a 
Catalunya
Tram. 311-00382/08
Substanciació p. 30

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la previsió de substitució dels 
trens de la sèrie S470 que integren el parc de vehi-
cles de Renfe Operadora a Catalunya
Tram. 311-00383/08
Substanciació p. 30

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les característiques dels trens 
de la sèrie S440 que integren el parc de vehicles de 
Renfe Operadora a Catalunya
Tram. 311-00384/08
Substanciació p. 30

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les característiques dels trens 
de la sèrie S447 que integren el parc de vehicles de 
Renfe Operadora a Catalunya
Tram. 311-00385/08
Substanciació p. 30

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les característiques dels trens 
de la sèrie S592 que integren el parc de vehicles de 
Renfe Operadora a Catalunya
Tram. 311-00386/08
Substanciació p. 30

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les característiques dels trens 
de la sèrie S598 que integren el parc de vehicles de 
Renfe Operadora a Catalunya
Tram. 311-00387/08
Substanciació p. 31

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les característiques dels trens 
de la sèrie S594 que integren el parc de vehicles de 
Renfe Operadora a Catalunya
Tram. 311-00388/08
Substanciació p. 31

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les característiques dels trens 
de la sèrie S104 que integren el parc de vehicles de 
Renfe Operadora a Catalunya
Tram. 311-00389/08
Substanciació p. 31

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les característiques dels trens 
de la sèrie S103 que integren el parc de vehicles de 
Renfe Operadora a Catalunya
Tram. 311-00390/08
Substanciació p. 31

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les característiques dels trens 
de la sèrie S102 que integren el parc de vehicles de 
Renfe Operadora a Catalunya
Tram. 311-00391/08
Substanciació p. 31

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les característiques dels trens 
de la sèrie S448 que integren el parc de vehicles de 
Renfe Operadora a Catalunya
Tram. 311-00392/08
Substanciació p. 31

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les característiques dels trens 
de la sèrie S470 que integren el parc de vehicles de 
Renfe Operadora a Catalunya
Tram. 311-00393/08
Substanciació p. 32

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre de conductors de trans-
port ferroviari de viatgers que el servei de rodalia de 
Renfe té assignats a Catalunya
Tram. 311-00394/08
Substanciació p. 32

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre de conductors de trans-
port ferroviari de viatgers que el servei de mitjana 
distància de Renfe té assignats a Catalunya
Tram. 311-00395/08
Substanciació p. 32

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’evolució del nombre de conduc-
tors de transport ferroviari de viatgers assignats pel 
servei de rodalia de Renfe del 2000 ençà
Tram. 311-00396/08
Substanciació p. 32

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’evolució del nombre de conduc-
tors de transport ferroviari de viatgers assignats al 
servei de mitjana distància de Renfe a Catalunya i a 
les comunitats autònomes del 2000 ençà
Tram. 311-00397/08
Substanciació p. 32

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la mitjana d’edat del personal 
de conducció de transport ferroviari de viatgers del 
servei de rodalia de Renfe
Tram. 311-00398/08
Substanciació p. 32

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la mitjana d’edat del personal 
de conducció de transport ferroviari de viatgers del 
servei de mitjana distància de Renfe
Tram. 311-00399/08
Substanciació p. 32

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la formació continuada del perso-
nal de conducció de transport ferroviari de viatgers 
de Renfe
Tram. 311-00400/08
Substanciació p. 33

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les línies de la xarxa de rodalia 
de Renfe que disposen d’interventors
Tram. 311-00401/08
Substanciació p. 33
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les línies de la xarxa de mitjana 
distància de Renfe que disposen d’interventors
Tram. 311-00402/08
Substanciació p. 33

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre i la situació dels cen-
tres de manteniment de material rodant de Renfe 
Operadora
Tram. 311-00403/08
Substanciació p. 33

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la titularitat dels centres de man-
teniment de material rodant de Renfe Operadora
Tram. 311-00404/08
Substanciació p. 33

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els serveis i les actuacions dels 
centres de manteniment de Renfe
Tram. 311-00405/08
Substanciació p. 33

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els mitjans econòmics, materials i 
humans dels centres de manteniment de Renfe
Tram. 311-00406/08
Substanciació p. 33

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els protocols que se segueixen 
en el manteniment del material rodant i en cas d’ava-
ria
Tram. 311-00407/08
Substanciació p. 33

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el lloc on es prestaran els serveis 
de manteniment del tren d’alta velocitat
Tram. 311-00408/08
Substanciació p. 34

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre de passos a nivell sen-
se barrera a la xarxa ferroviària i la previsió d’elimi-
nar-los
Tram. 311-00409/08
Substanciació p. 34

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre de passos a nivell 
sense barrera eliminats de la xarxa ferroviària del 
2003 ençà
Tram. 311-00410/08
Substanciació p. 34

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre d’accidents a conse-
qüència del creuament de vehicles i vianants en els 
passos a nivell a la xarxa de rodalia de Renfe del 
2000 ençà
Tram. 311-00411/08
Substanciació p. 34

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre d’accidents a conse-
qüència del creuament de vehicles i vianants en els 
passos a nivell a la xarxa de mitjana distància de 
Renfe del 2000 ençà
Tram. 311-00412/08
Substanciació p. 34

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les estacions de la xarxa ferro-
viària de Renfe que no disposen d’un pas inferior 
de vianants
Tram. 311-00413/08
Substanciació p. 34

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la recaptació que ha fet Renfe 

Operadora pel cobrament de bitllets a la xarxa de 
rodalia del 2000 ençà
Tram. 311-00414/08
Substanciació p. 35

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la recaptació que ha fet Renfe 
Operadora pel cobrament de bitllets a la xarxa de 
mitjana distància del 2000 ençà
Tram. 311-00415/08
Substanciació p. 35

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les inversions que Renfe Opera-
dora preveu fer per millorar els sistemes de seguretat 
dels trens de rodalia
Tram. 311-00416/08
Substanciació p. 35

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les inversions que Renfe Opera-
dora preveu fer per millorar els sistemes de seguretat 
dels trens de mitjana distància
Tram. 311-00417/08
Substanciació p. 35

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre d’avaries i incidències 
en trams de via única i via desdoblada del servei de 
rodalia de Renfe tingudes del 2000 ençà
Tram. 311-00418/08
Substanciació p. 35

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre d’avaries i incidències 
en trams de via única i via desdoblada del servei de 
mitjana distància de Renfe del 2000 ençà
Tram. 311-00419/08
Substanciació p. 35

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les avaries i les incidències pro-
duïdes a les línies de la xarxa de rodalia de Renfe 
del 2000 ençà
Tram. 311-00420/08
Substanciació p. 36

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les avaries i les incidències pro-
duïdes a les línies del servei de mitjana distància de 
Renfe del 2000 ençà
Tram. 311-00421/08
Substanciació p. 36

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les reclamacions i les denúncies 
a Renfe per incidències en el servei de rodalia del 
2000 ençà
Tram. 311-00422/08
Substanciació p. 36

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les reclamacions i les denúncies 
a Renfe per incidències en el servei de mitjana dis-
tància del 2000 ençà
Tram. 311-00423/08
Substanciació p. 36

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els bitllets retornats als usuaris 
per incidències en el servei de rodalia de Renfe del 
2000 ençà
Tram. 311-00424/08
Substanciació p. 36

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els bitllets retornats als usuaris 
per incidències en el servei de mitjana distància de 
Renfe del 2000 ençà
Tram. 311-00425/08
Substanciació p. 36

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les actuacions que Renfe duu 
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a terme i els mitjans materials, tècnics i humans 
de què disposa per a compensar els usuaris de la 
xarxa de rodalia quan es produeixen incidències que 
obliguen a aturar els trens
Tram. 311-00426/08
Substanciació p. 37

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les actuacions que Renfe duu a 
terme i els mitjans materials, tècnics i humans de 
què disposa per a compensar els usuaris de la xarxa 
de mitjana distància quan es produeixen incidències 
que obliguen a aturar els trens
Tram. 311-00427/08
Substanciació p. 37

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els protocols d’avaries de Ren-
fe quan es produeixen incidències en el servei de 
rodalia
Tram. 311-00428/08
Substanciació p. 37

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els protocols d’avaries de Renfe 
quan es produeixen incidències en el servei de mit-
jana distància
Tram. 311-00429/08
Substanciació p. 37

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els protocols d’informació de Ren-
fe per a donar a conèixer als usuaris les incidències 
en el servei de rodalia
Tram. 311-00430/08
Substanciació p. 37

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els protocols d’informació de Ren-
fe per a donar a conèixer als usuaris les incidències 
en el servei de mitjana distància
Tram. 311-00431/08
Substanciació p. 37

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el procediment de control del fun-
cionament, l’efectivitat i els resultats dels protocols 
d’avaries del servei de rodalia de Renfe
Tram. 311-00432/08
Substanciació p. 38

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el procediment de control del fun-
cionament, l’efectivitat i els resultats dels protocols 
d’avaries del servei de mitjana distància de Renfe
Tram. 311-00433/08
Substanciació p. 38

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el procediment de control del 
funcionament, l’efectivitat i els resultats dels proto-
cols d’informació als usuaris del servei de rodalia 
de Renfe
Tram. 311-00434/08
Substanciació p. 38

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el procediment de control del 
funcionament, l’efectivitat i els resultats dels proto-
cols d’informació als usuaris del servei de mitjana 
distància de Renfe
Tram. 311-00435/08
Substanciació p. 38

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els protocols que Renfe segueix 
abans de posar en funcionament vies noves
Tram. 311-00436/08
Substanciació p. 38

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’estat de les vies de la xarxa de 
rodalia de Renfe
Tram. 311-00437/08
Substanciació p. 38

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’estat de les vies de la xarxa de 
mitjana distància de Renfe
Tram. 311-00438/08
Substanciació p. 38

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els trams inutilitzats de la xarxa 
de rodalia de Renfe
Tram. 311-00439/08
Substanciació p. 39

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els trams inutilitzats de la xarxa 
de mitjana distància de Renfe
Tram. 311-00440/08
Substanciació p. 39

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les reparacions a les vies de la 
xarxa de rodalia de Renfe del 2000 ençà
Tram. 311-00441/08
Substanciació p. 39

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les millores a les vies de la xarxa 
de rodalia de Renfe del 2000 ençà
Tram. 311-00442/08
Substanciació p. 39

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les reparacions a les vies de la 
xarxa de mitjana distància de Renfe del 2000 ençà
Tram. 311-00443/08
Substanciació p. 39

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les millores a les vies de la xarxa 
de mitjana distància de Renfe del 2000 ençà
Tram. 311-00444/08
Substanciació p. 39

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les infraestructures ferroviàries 
construïdes a la xarxa de rodalia de Renfe del 2000 
ençà
Tram. 311-00445/08
Substanciació p. 39

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les infraestructures ferroviàries 
construïdes a la xarxa de mitjana distància de Renfe 
del 2000 ençà
Tram. 311-00446/08
Substanciació p. 39

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els sistemes de control de l’estat 
de les vies i les catenàries de la xarxa de rodalia 
de Renfe
Tram. 311-00447/08
Substanciació p. 40

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els sistemes de control de l’estat 
de les vies i les catenàries de la xarxa de mitjana 
distància de Renfe
Tram. 311-00448/08
Substanciació p. 40

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la velocitat mitjana dels trens del 
parc de vehicles del servei de rodalia de Renfe
Tram. 311-00449/08
Substanciació p. 40

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la velocitat mitjana dels trens del 
parc de vehicles del servei de mitjana distància de 
Renfe
Tram. 311-00450/08
Substanciació p. 40
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la remodelació de les estacions 
de la xarxa ferroviària del 2000 ençà
Tram. 311-00453/08
Substanciació p. 40

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el pressupost destinat per Renfe 
Operadora a la remodelació i la millora de les esta-
cions de la xarxa de rodalia del 2000 ençà
Tram. 311-00454/08
Substanciació p. 40

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el pressupost destinat per Renfe 
Operadora a la remodelació i la millora de les estaci-
ons de la xarxa de mitjana distància del 2000 ençà
Tram. 311-00455/08
Substanciació p. 40

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la previsió de Renfe Operadora 
pel que fa a actuacions de millora a les estacions de 
la xarxa ferroviària
Tram. 311-00456/08
Substanciació p. 41

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els projectes de remodelació i 
millora de les estacions de la xarxa de rodalia de 
Renfe
Tram. 311-00457/08
Substanciació p. 41

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els projectes de remodelació i 
millora de les estacions de la xarxa de mitjana dis-
tància de Renfe
Tram. 311-00458/08
Substanciació p. 41

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les actuacions previstes per a 
adaptar les estacions de la xarxa ferroviària
Tram. 311-00461/08
Substanciació p. 41

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la dotació pressupostària de les 
actuacions per a adaptar les estacions de la xarxa 
ferroviària
Tram. 311-00462/08
Substanciació p. 41

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el percentatge de trens adaptats 
del servei de rodalia de Renfe
Tram. 311-00463/08
Substanciació p. 41

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el percentatge de trens adaptats 
del servei de mitjana distància de Renfe
Tram. 311-00464/08
Substanciació p. 41

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les estacions de la xarxa de roda-
lia de Renfe sense personal per a expedir bitllets
Tram. 311-00466/08
Substanciació p. 42

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les estacions de la xarxa de mitja-
na distància de Renfe sense personal per a expedir 
bitllets
Tram. 311-00467/08
Substanciació p. 42

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les estacions de la xarxa de 
rodalia de Renfe amb màquines expenedores de 
bitllets
Tram. 311-00468/08
Substanciació p. 42

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les estacions de la xarxa de mit-
jana distància de Renfe amb màquines expenedores 
de bitllets
Tram. 311-00469/08
Substanciació p. 42

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les funcions del personal ads-
crit al servei d’informació de la xarxa de rodalia de 
Renfe
Tram. 311-00470/08
Substanciació p. 42

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la selecció i la contractació del 
personal del servei d’informació de la xarxa de ro-
dalia de Renfe
Tram. 311-00471/08
Substanciació p. 42

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la formació que rep el personal del 
servei d’informació de la xarxa de rodalia de Renfe
Tram. 311-00472/08
Substanciació p. 42

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la capacitació i la qualificació 
professionals que s’exigeix al personal del servei 
d’informació de la xarxa de rodalia de Renfe
Tram. 311-00473/08
Substanciació p. 43

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el personal que Renfe Operadora 
té adscrit al servei d’atenció i informació als usuaris 
de la xarxa de rodalia del 2000 ençà
Tram. 311-00474/08
Substanciació p. 43

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el personal que Renfe Operadora 
té adscrit al servei d’atenció i informació als usuaris 
de la xarxa de mitjana distància del 2000 ençà
Tram. 311-00475/08
Substanciació p. 43

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el pressupost que Renfe Ope-
radora ha destinat a inversions en sistemes d’in-
formació a les estacions de la xarxa de rodalia del 
2000 ençà
Tram. 311-00476/08
Substanciació p. 43

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el pressupost que Renfe Opera-
dora ha destinat a inversions en sistemes d’informa-
ció als trens de la xarxa de rodalia del 2000 ençà
Tram. 311-00477/08
Substanciació p. 43

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el pressupost que Renfe Opera-
dora ha destinat a inversions en sistemes d’informa-
ció a les estacions de la xarxa de mitjana distància 
del 2000 ençà
Tram. 311-00478/08
Substanciació p. 43

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el pressupost que Renfe Ope-
radora ha destinat a inversions en sistemes d’in-
formació als trens de la xarxa de mitjana distància 
del 2000 ençà
Tram. 311-00479/08
Substanciació p. 44

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les actuacions en els sistemes 
d’informació de les estacions de la xarxa de rodalia 
de Renfe del 2000 ençà
Tram. 311-00480/08
Substanciació p. 44
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les actuacions en els sistemes 
d’informació de les estacions de la xarxa de mitjana 
distància de Renfe del 2000 ençà
Tram. 311-00481/08
Substanciació p. 44

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les actuacions en els sistemes 
d’informació dels trens de la xarxa de rodalia de 
Renfe del 2000 ençà
Tram. 311-00482/08
Substanciació p. 44

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les actuacions en els sistemes 
d’informació dels trens de la xarxa de mitjana dis-
tància de Renfe del 2000 ençà
Tram. 311-00483/08
Substanciació p. 44

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les estacions de la xarxa de ro-
dalia de Renfe amb gestió integral
Tram. 311-00484/08
Substanciació p. 44

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les estacions de la xarxa de mit-
jana distància de Renfe amb gestió integral
Tram. 311-00485/08
Substanciació p. 45

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’adjudicació de les estacions de 
la xarxa de rodalia de Renfe amb gestió integral
Tram. 311-00486/08
Substanciació p. 45

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’adjudicació de les estacions de 
la xarxa de mitjana distància de Renfe amb gestió 
integral
Tram. 311-00487/08
Substanciació p. 45

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el procediment d’adjudicació de 
les estacions amb gestió integral de la xarxa de 
rodalia de Renfe
Tram. 311-00488/08
Substanciació p. 45

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el procediment d’adjudicació de 
les estacions amb gestió integral de la xarxa de 
mitjana distància de Renfe
Tram. 311-00489/08
Substanciació p. 45

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les ràtios de qualitat en el servei 
i l’atenció als usuaris de les estacions amb gestió 
integral de la xarxa de rodalia de Renfe
Tram. 311-00490/08
Substanciació p. 45

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les ràtios de qualitat en el servei 
i l’atenció als usuaris de les estacions amb gestió 
integral de la xarxa de mitjana distància de Renfe
Tram. 311-00491/08
Substanciació p. 45

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre de viatgers del servei 
de rodalia de Renfe del 2000 ençà
Tram. 311-00495/08
Substanciació p. 46

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre de viatgers del servei 
de mitjana distància de Renfe del 2000 ençà
Tram. 311-00496/08
Substanciació p. 46

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les dades relatives als passatgers 
que accedeixen als trens del servei de rodalia de 
Renfe sense pagar bitllet
Tram. 311-00497/08
Substanciació p. 46

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les dades relatives als passatgers 
que accedeixen als trens del servei de mitjana dis-
tància de Renfe sense pagar bitllet
Tram. 311-00498/08
Substanciació p. 46

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el pressupost que Renfe Ope-
radora ha destinat a inversions en seguretat a les 
estacions de la xarxa de rodalia del 2000 ençà
Tram. 311-00499/08
Substanciació p. 46

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el pressupost que Renfe Opera-
dora ha destinat a inversions en seguretat als trens 
de la xarxa de rodalia del 2000 ençà
Tram. 311-00500/08
Substanciació p. 46

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el pressupost que Renfe Ope-
radora ha destinat a inversions en seguretat a les 
estacions de la xarxa de mitjana distància del 2000 
ençà
Tram. 311-00501/08
Substanciació p. 47

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el pressupost que Renfe Opera-
dora ha destinat a inversions en seguretat als trens 
de la xarxa de mitjana distància del 2000 ençà
Tram. 311-00502/08
Substanciació p. 47

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les actuacions relatives a me-
sures de seguretat a les estacions de la xarxa de 
rodalia de Renfe del 2000 ençà
Tram. 311-00503/08
Substanciació p. 47

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les actuacions relatives a mesu-
res de seguretat als trens de la xarxa de rodalia de 
Renfe del 2000 ençà
Tram. 311-00504/08
Substanciació p. 47

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les actuacions relatives a me-
sures de seguretat a les estacions de la xarxa de 
mitjana distància de Renfe del 2000 ençà
Tram. 311-00505/08
Substanciació p. 47

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les actuacions relatives a me-
sures de seguretat als trens de la xarxa de mitjana 
distància de Renfe del 2000 ençà
Tram. 311-00506/08
Substanciació p. 47

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les estacions de la xarxa de roda-
lia de Renfe que tenen personal de seguretat durant 
tot el servei
Tram. 311-00507/08
Substanciació p. 48

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les estacions de la xarxa de mit-
jana distància de Renfe que tenen personal de se-
guretat durant tot el servei
Tram. 311-00508/08
Substanciació p. 48



Núm. 270 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 27 de maig de 2008

9

SUMARI

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la substitució del Programa de 
cases d’oficis, del Departament d’Educació
Tram. 311-00553/08
Substanciació p. 48

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la coordinació dels espais d’aco-
llida transitoris amb la resta de recursos per a la 
integració de l’alumnat immigrant
Tram. 311-00565/08
Substanciació p. 48

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les consultes amb els sindicats i 
les entitats representatives del món educatiu pel que 
fa als espais d’acollida transitoris
Tram. 311-00566/08
Substanciació p. 48

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el treball del Departament d’Edu-
cació amb els ajuntaments de Reus (Baix Camp) i 
Vic (Osona) per a posar en marxa els espais d’aco-
llida transitoris
Tram. 311-00568/08
Substanciació p. 48

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el debat i el consens amb els 
departaments per a posar en marxa dels espais 
d’acollida transitoris
Tram. 311-00569/08
Substanciació p. 49

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la consideració de segregadors 
dels espais d’acollida transitoris
Tram. 311-00570/08
Substanciació p. 49

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el debat i el consens amb la Se-
cretaria per a la Immigració per a posar en marxa 
els espais d’acollida transitoris
Tram. 311-00571/08
Substanciació p. 49

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el sistema de beques
Tram. 311-00598/08
Substanciació p. 49

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els ajuts per a la mobilitat dels 
estudiants de cicles formatius de grau superior de 
zones de baixa densitat de població
Tram. 311-00599/08
Substanciació p. 49

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la previsió d’incrementar l’oferta 
de cicles formatius de grau mitjà i de grau superior
Tram. 311-00750/08
Substanciació p. 49

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els cicles formatius de grau mitjà 
i de grau superior que incrementaran l’oferta el curs 
2008-2009
Tram. 311-00751/08
Substanciació p. 49

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els territoris en què s’incremen-
tarà l’oferta de cicles formatius de grau mitjà i de 
grau superior
Tram. 311-00752/08
Substanciació p. 49

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la planificació de l’oferta de cicles 

formatius de grau mitjà i de grau superior amb els 
agents econòmics i socials
Tram. 311-00753/08
Substanciació p. 50

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el paper dels agents econòmics 
i socials en la impartició de cicles formatius de grau 
mitjà i de grau superior
Tram. 311-00754/08
Substanciació p. 50

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les accions d’informació i orien-
tació a les famílies amb fills que acaben l’educació 
secundària obligatòria o el batxillerat
Tram. 311-00755/08
Substanciació p. 50

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els criteris de planificació de l’ofer-
ta de cicles formatius de grau mitjà i de grau superior 
per al curs 2008-2009
Tram. 311-00756/08
Substanciació p. 50

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el garantiment de la implantació 
de la sisena hora en els centres dels municipis de 
menys de cinc mil habitants el curs 2008-2009
Tram. 311-00789/08
Substanciació p. 50

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els recursos humans previstos 
per a la implantació del programa Linkat
Tram. 311-00814/08
Substanciació p. 50

1.25.15.	 Preguntes	per	escrit

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre les companyies aèries sancionades per 
publicitat enganyosa per l’Agència Catalana del 
Consum
Tram. 314-08160/08
Resposta del Govern p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les companyies aèries sancionades per clàu-
sules abusives per l’Agència Catalana del Consum
Tram. 314-08161/08
Resposta del Govern p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les raons concretes de l’Agència Catalana 
del Consum per a sancio nar companyies aèries per 
publicitat enganyosa
Tram. 314-08163/08
Resposta del Govern p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les raons concretes de l’Agència Catalana 
del Consum per a sancio nar companyies aèries per 
clàusules abusives
Tram. 314-08164/08
Resposta del Govern p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import de les sancions a companyies aèries 
per publicitat enganyosa aplicades per l’Agència 
Catalana del Consum
Tram. 314-08166/08
Resposta del Govern p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import de les sancions a companyies aèries 
per clàusules abusives aplicades per l’Agència Ca-
talana del Consum
Tram. 314-08167/08
Resposta del Govern p. 52
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’absència de representants de la Generali-
tat en l’acte de lliurament d’obsequis a les entitats 
col·laboradores de la Festa Major de Gràcia, de 
Barcelona
Tram. 314-09356/08
Resposta del Govern p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’inici de la construcció del centre d’atenció 
primària de les Borges Blanques (Garrigues)
Tram. 314-09411/08
Resposta del Govern p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’abandonament escolar a l’IES Mig-Món, de 
Súria (Bages)
Tram. 314-09614/08
Resposta del Govern p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la plantilla i les persones assignades al CAP 
Sant Feliu, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelo-
nès)
Tram. 314-09698/08
Resposta del Govern p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’atenció pediàtrica i les intervencions quirúrgi-
ques pediàtriques a la regió sanitària de Lleida
Tram. 314-09719/08
Resposta del Govern p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres de conservació de la carretera T-11 
que ha demanat al Ministeri de Foment i les que està 
previst fer-hi durant el 2008
Tram. 314-09732/08
Resposta del Govern p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la freqüència objectiu i l’oferta de servei mínim 
per al tram de Reus a Barcelona de les línies Ca3 i 
Ca6 i de la línia Ca4 i sobre les millores dutes a terme 
en aquestes línies
Tram. 314-09733/08
Resposta del Govern p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la tramitació i l’execució d’una línia de rodalia 
entre Cornellà i Castelldefels
Tram. 314-09734/08
Resposta del Govern p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la tramitació i l’execució del desdoblament de 
la línia de rodalia entre Barcelona i Vic
Tram. 314-09735/08
Resposta del Govern p. 55

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la tramitació i l’execució de l’actuació a 
la xarxa de rodalia per a soterrar la línia al pas per 
l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 314-09736/08
Resposta del Govern p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la tramitació i l’execució del soterrament de 
la línia de rodalia Barcelona - Portbou al pas per 
Montcada i Reixac
Tram. 314-09737/08
Resposta del Govern p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la tramitació i l’execució de l’actuació a la xarxa 
de rodalia per a accedir a l’aeroport de Barcelona
Tram. 314-09738/08
Resposta del Govern p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la tramitació i l’execució de l’actuació a la xarxa 
de rodalia per a integrar el ferrocarril a Montmeló
Tram. 314-09739/08
Resposta del Govern p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la tramitació i l’execució de l’actuació a la xar-
xa de rodalia per a soterrar la línia al pas per Sant 
Feliu de Llobregat
Tram. 314-09740/08
Resposta del Govern p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la tramitació i l’execució de l’actuació a l’inter-
canviador Sagrera-Meridiana
Tram. 314-09741/08
Resposta del Govern p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la tramitació i l’execució de l’actuació a l’inter-
canviador de Martorell
Tram. 314-09742/08
Resposta del Govern p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la tramitació i l’execució de l’actuació a l’inter-
canviador de la Torrassa
Tram. 314-09743/08
Resposta del Govern p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la tramitació i l’execució de l’actuació a l’inter-
canviador del Prat de Llobregat
Tram. 314-09744/08
Resposta del Govern p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la tramitació i l’execució de l’actuació a l’inter-
canviador de Sabadell Nord
Tram. 314-09745/08
Resposta del Govern p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la tramitació i l’execució de l’actuació a l’inter-
canviador de l’Arc de Triomf
Tram. 314-09746/08
Resposta del Govern p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la tramitació i l’execució de l’actuació als in-
tercanviadors de la línia ferroviària entre el Papiol i 
Mollet del Vallès
Tram. 314-09747/08
Resposta del Govern p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la tramitació i l’execució de l’actuació a la vari-
ant de Figueres de la xarxa ferroviària regional
Tram. 314-09748/08
Resposta del Govern p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la tramitació i l’execució de l’actuació de re-
novació de la línia Barcelona - Manresa - Lleida de 
la xarxa regional
Tram. 314-09749/08
Resposta del Govern p. 58

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la tramitació i l’execució de l’actuació de 
renovació de la línia Vic - Puigcerdà de la xarxa 
regional
Tram. 314-09750/08
Resposta del Govern p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la tramitació i l’execució de l’actuació de re-
novació de la línia Reus - Móra d’Ebre de la xarxa 
regional
Tram. 314-09751/08
Resposta del Govern p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la tramitació i l’execució del pla de millora de 
les estacions de la xarxa regional
Tram. 314-09752/08
Resposta del Govern p. 58
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la tramitació i l’execució de l’actuació de su-
pressió dels passos a nivell
Tram. 314-09753/08
Resposta del Govern p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la tramitació i l’execució de l’actuació de pro-
longació de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat 
a Terrassa
Tram. 314-09754/08
Resposta del Govern p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la tramitació i l’execució de l’actuació de pro-
longació de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat 
a Sabadell
Tram. 314-09755/08
Resposta del Govern p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la tramitació i l’execució de l’actuació de des-
doblament de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat 
al Llobregat
Tram. 314-09756/08
Resposta del Govern p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la tramitació i l’execució de l’actuació de mi-
llora del tram entre Lleida i la Pobla de Segur de la 
línia de Ferrocarrils de la Generalitat
Tram. 314-09757/08
Resposta del Govern p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la tramitació i l’execució de l’actuació al tram 
del port de Barcelona de la xarxa de mercaderies
Tram. 314-09758/08
Resposta del Govern p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la tramitació i l’execució de l’actuació d’adap-
tació de la xarxa de mercaderies entre Castellbisbal 
i Mollet del Vallès
Tram. 314-09759/08
Resposta del Govern p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la tramitació i l’execució de l’actuació a l’esta-
ció de la Llagosta de la xarxa de mercaderies
Tram. 314-09760/08
Resposta del Govern p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la tramitació i l’execució de l’actuació en un 
apartador de l’Aldea de la xarxa de mercaderies
Tram. 314-09761/08
Resposta del Govern p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el viatge a Berlín del conseller de la Vicepre-
sidència per a inaugurar la Delegació del Govern de 
la Generalitat a Alemanya
Tram. 314-09770/08
Resposta del Govern p. 60

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre l’emplaçament d’òrgans judicials a les 
noves dependències de l’edifici judicial de Reus 
(Baix Camp)
Tram. 314-09774/08
Resposta del Govern p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les deficiències de l’escola pública Lanaspa, 
de Terrassa (Vallès Occidental)
Tram. 314-09780/08
Resposta del Govern p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de canviar les ambulàncies aèries
Tram. 314-09781/08
Resposta del Govern p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places d’hospital de dia per a 
adults amb malaltia mental creades el 2006
Tram. 314-09782/08
Resposta del Govern p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places d’hospital de dia per a 
adults amb malaltia mental creades el 2007
Tram. 314-09783/08
Resposta del Govern p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places d’hospital de dia per a 
adults amb malaltia mental que es preveu crear el 
2008
Tram. 314-09784/08
Resposta del Govern p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places de centres de dia per 
a adults amb malaltia mental que es preveu crear 
el 2008
Tram. 314-09785/08
Resposta del Govern p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places de centres de dia per a 
adults amb malaltia mental creades el 2007
Tram. 314-09786/08
Resposta del Govern p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places de centres de dia per a 
adults amb malaltia mental creades el 2006
Tram. 314-09787/08
Resposta del Govern p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la part que correspon a Catalunya de la par-
tida pressupostària dels pressupostos generals de 
l’Estat destinada a cofinançar la creació de places 
de primer cicle d’educació infantil
Tram. 314-09791/08
Resposta del Govern p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el criteri de selecció d’experts per a elaborar 
el currículum de l’educació primària
Tram. 314-09793/08
Resposta del Govern p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el criteri de selecció d’experts per a elaborar 
el currículum de l’educació infantil
Tram. 314-09794/08
Resposta del Govern p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la prolongació del termini de presentació dels 
projectes lingüístics dels centres educatius
Tram. 314-09800/08
Resposta del Govern p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les orientacions donades als centres educa-
tius per a l’elaboració dels projectes lingüístics i la 
distribució horària de les àrees lingüístiques en el 
cicle inicial
Tram. 314-09801/08
Resposta del Govern p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les gestions dutes a terme perquè el Minis-
teri d’Educació i Ciència reguli reglamentàriament 
l’exercici per titulats universitaris de funcions docents 
diferents de les assignades a llur cos
Tram. 314-09802/08
Resposta del Govern p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts atorgats a Mediapro per a la produc-
ció de pel·lícules els darrers quatre anys
Tram. 314-09803/08
Resposta del Govern p. 66
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts atorgats per a la producció de la pel-
lícula Vicky Cristina Barcelona
Tram. 314-09804/08
Resposta del Govern p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el viatge del president de la Generalitat al 
Marroc
Tram. 314-09805/08
Resposta del Govern p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost d’elaboració de l’Avantprojecte de pla 
territorial de l’àmbit metropolità de Barcelona
Tram. 314-09806/08
Resposta del Govern p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de tancament del centre d’atenció 
primària de Vidreres (Selva)
Tram. 314-10041/08
Resposta del Govern p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a afavorir l’augment de la 
taxa de natalitat
Tram. 314-10112/08
Resposta del Govern p. 68

2.	 TRAMITACIONS	CLOSES	PER	REBUIG,	RE-
TIRADA,	CANVI	O	DECAÏMENT

2.25.	 Preguntes	al	Govern

2.25.05.	 Preguntes	orals	en	el	Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre la lluita contra el consum de droga 
entre els joves
Tram. 310-00212/08
Decaïment p. 69

2.25.10.	 Preguntes	orals	en	comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les vies de la xarxa del servei 
de rodalia de Renfe per on circulen trens de mer-
caderies
Tram. 311-00344/08
Retirada p. 69

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les vies de la xarxa del servei de 
mitjana distància de Renfe per on circulen trens de 
mercaderies
Tram. 311-00345/08
Retirada p. 70

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els trams de la xarxa de rodalia 
de Renfe que tenen via única
Tram. 311-00348/08
Retirada p. 70

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els trams de la xarxa de mitjana 
distància de Renfe que tenen via única
Tram. 311-00349/08
Retirada p. 70

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els trams de la xarxa de rodalia 
de Renfe que estan desdoblats
Tram. 311-00350/08
Retirada p. 70

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els trams de la xarxa de mitjana 
distància de Renfe que estan desdoblats
Tram. 311-00351/08
Retirada p. 70

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la previsió de desdoblament dels 
trams de la xarxa de rodalia de Renfe que tenen 
via única
Tram. 311-00352/08
Retirada p. 70

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la previsió de desdoblament dels 
trams de la xarxa de mitjana distància de Renfe que 
tenen via única
Tram. 311-00353/08
Retirada p. 71

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la relació d’estacions de la xarxa 
de rodalia de Renfe
Tram. 311-00451/08
Retirada p. 71

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la relació d’estacions de la xarxa 
de mitjana distància de Renfe
Tram. 311-00452/08
Retirada p. 71

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre d’estacions adaptades 
de la xarxa ferroviària
Tram. 311-00459/08
Retirada p. 71

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre d’estacions de la xarxa 
ferroviària que tenen les andanes adaptades
Tram. 311-00460/08
Retirada p. 71

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els indicadors emprats per a co-
nèixer el grau d’adaptació de les estacions i els trens 
de la xarxa ferroviària de Renfe
Tram. 311-00465/08
Retirada p. 71

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les mesures d’aplicació del siste-
ma d’integració tarifària que han estat executades a 
les estacions de Renfe
Tram. 311-00492/08
Retirada p. 72

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les mesures d’aplicació del siste-
ma d’integració tarifària que estan pendents d’exe-
cutar a les estacions de Renfe
Tram. 311-00493/08
Retirada p. 72

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la previsió d’aplicar el sistema 
d’integració tarifària a totes les estacions de Renfe
Tram. 311-00494/08
Retirada p. 72

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les experiències internacionals 
analitzades respecte als espais d’acollida transi-
toris
Tram. 311-00567/08
Retirada p. 72

3.	 TRAMITACIONS	EN	CURS

3.25.	 Preguntes	al	Govern

3.25.05.	 Preguntes	orals	en	el	Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre les darreres actua cions dutes a terme 
amb relació a la sequera
Tram. 310-00205/08
Anunci p. 73
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre la Universitat de Vic
Tram. 310-00206/08
Anunci p. 73

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre la situació del servei sanitari dels 
centres d’atenció primària
Tram. 310-00207/08
Anunci p. 73

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre la posada en marxa del Pla director 
de malalties reumàtiques i de l’aparell locomotor
Tram. 310-00208/08
Anunci p. 73

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre els acords adoptats amb les orga-
nitzacions sindicals del Cos de Mossos d’Esquadra 
amb relació a la regulació de la segona activitat
Tram. 310-00209/08
Anunci p. 74

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre la fuita radioactiva a la central nu-
clear d’Ascó I
Tram. 310-00210/08
Anunci p. 74

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre la política d’accés dels joves a l’ha-
bitatge
Tram. 310-00211/08
Anunci p. 74

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre la lluita contra el consum de droga 
entre els joves
Tram. 310-00212/08
Anunci p. 75

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre la situació po-
lítica actual
Tram. 317-00155/08
Anunci p. 75

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre la situació po-
lítica actual
Tram. 317-00156/08
Anunci p. 75

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre els darrers es-
deveniments polítics
Tram. 317-00157/08
Anunci p. 75

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre la política en 
matèria d’aigua
Tram. 317-00158/08
Anunci p. 76

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre la fuita radioac-
tiva a la central nuclear d’Ascó I
Tram. 317-00159/08
Anunci p. 76

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre els darrers es-
deveniments polítics
Tram. 317-00160/08
Anunci p. 76

3.25.10.	 Preguntes	orals	en	comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les rutes de Ryanair a l’aeroport 
de Reus
Tram. 311-00911/08
Anunci p. 77

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el calendari d’execució de la va-
riant nord-oest d’Olot
Tram. 311-00916/08
Anunci p. 77

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el desdoblament de la variant 
nord-oest d’Olot
Tram. 311-00917/08
Anunci p. 77

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’estudi d’impacte ambiental del 
desdoblament de la variant nord-oest d’Olot
Tram. 311-00918/08
Anunci p. 78

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el finançament de la variant nord-
oest d’Olot
Tram. 311-00919/08
Anunci p. 78

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les converses per a concretar el 
tram estatal de la variant nord-oest d’Olot
Tram. 311-00920/08
Anunci p. 78

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la implantació d’un pla d’informa-
tització de les diverses fases processals que permeti 
la interconnexió dels jutjats i els tribunals penals
Tram. 311-00921/08
Anunci p. 79

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’excés de la càrrega de treball 
dels jutjats de Barcelona
Tram. 311-00922/08
Anunci p. 79

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les mesures previstes pel Depar-
tament de Justícia per a cobrir amb personal titular 
les places dels jutjats penals d’executòries ocupades 
per personal interí
Tram. 311-00923/08
Anunci p. 80

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els plans de formació per al per-
sonal interí dels jutjats penals d’executòries
Tram. 311-00924/08
Anunci p. 80

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les mesures de reforç previstes 
pel Departament de Justícia per a solucionar la si-
tuació de col·lapse dels jutjats penals
Tram. 311-00925/08
Anunci p. 80

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la concentració a Catalunya de 
sentències penals no executades
Tram. 311-00926/08
Anunci p. 81

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les persones en risc d’exclusió 
social que no poden pagar el lloguer
Tram. 311-00927/08
Anunci p. 81
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els ajuts denegats a persones en 
risc d’exclusió so cial que no poden pagar el lloguer
Tram. 311-00928/08
Anunci p. 81

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el calendari previst per a l’apro-
vació de la llei de consultes populars
Tram. 311-00929/08
Anunci p. 82

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les declaracions del conseller de 
Governació i Administracions Públiques amb relació 
a la futura llei de consultes populars
Tram. 311-00930/08
Anunci p. 82

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre de signatures neces-
sari per a impulsar una consulta popular
Tram. 311-00931/08
Anunci p. 82

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les raons que justifiquen el trac-
tament prioritari que es vol donar a la futura llei de 
consultes populars
Tram. 311-00932/08
Anunci p. 83

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’opinió del conseller de Gover-
nació i Administracions Públiques amb relació a la 
compatibilitat de la Constitució amb la convocatòria 
de referèndums per la Generalitat
Tram. 311-00933/08
Anunci p. 83

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les mesures previstes per a evitar 
la inconstitucionalitat de les consultes populars
Tram. 311-00934/08
Anunci p. 83

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els suïcidis a l’Alt Empordà la 
darrera dècada i les mesures per a prevenir-los
Tram. 311-00935/08
Anunci p. 84

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els suïcidis a les comarques de 
Girona la darrera dècada i les mesures per a pre-
venir-los
Tram. 311-00936/08
Anunci p. 84

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el Programa de prevenció del suï-
cidi que s’ha aplicat a Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 311-00937/08
Anunci p. 84

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el perfil sociològic de les dones 
de catorze a disset anys embarassades
Tram. 311-00938/08
Anunci p. 85

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’evolució de la taxa d’embaras-
sos entre les dones de catorze a disset anys a les 
comarques de Girona
Tram. 311-00939/08
Anunci p. 85

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els criteris del nou conseller de 
Governació i Administracions Públiques per a ratifi-
car el personal eventual d’aquest departament
Tram. 311-00940/08
Anunci p. 85

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els setze llocs de treball eventual 
del Departament de Governació i Administracions 
Públiques
Tram. 311-00941/08
Anunci p. 86

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els motius per a suspendre un 
viatge al Sàhara per a signar un conveni de col-
laboració amb el Front Polisario
Tram. 311-00942/08
Anunci p. 86

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la instal·lació de radars als trams 
de la xarxa viària amb més accidentalitat
Tram. 311-00943/08
Anunci p. 86

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el procés d’informació pública i de 
participació ciutadana en la redacció del Pla director 
urbanístic del Pla de l’Estany
Tram. 311-00945/08
Anunci p. 87

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’estat de tramitació de la creació 
del Parc Natural del Pla de l’Estany
Tram. 311-00947/08
Anunci p. 87

3.25.15.	 Preguntes	per	escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts i els pagaments dels seus departa-
ments i de les empreses i els organismes que en 
depenen a la Fundació Nova Cultura de l’Aigua els 
darrers quatre anys
Tram. 314-10489/08
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pantà de Portbou (Alt Empordà)
Tram. 314-10490/08
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el sistema de seguretat de la línia 1 del 
metro
Tram. 314-10491/08
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la despesa per contractació d’empreses de 
seguretat el 2007
Tram. 314-10492/08
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les hores extraordinàries del personal de l’Ad-
ministració de la Generalitat el 2007
Tram. 314-10493/08
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els delictes perseguits pels Mossos d’Esqua-
dra el 2007
Tram. 314-10494/08
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les modificacions del Pla general metropolità 
relatives a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) 
amb motiu de la construcció de la línia del tren d’alta 
velocitat
Tram. 314-10495/08
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les modificacions del Pla general metropolità 
relatives al Prat de Llobregat (Baix Llobregat) amb 
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motiu de la construcció de la línia del tren d’alta ve-
locitat
Tram. 314-10496/08
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’estudiants assignats als estudis 
de magisteri que havien aprovat les proves d’accés 
a la universitat amb una nota entre 4 i 5
Tram. 314-10497/08
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’estudiants assignats als estudis 
de magisteri que havien aprovat les proves d’accés 
a la universitat amb una nota entre 5 i 6
Tram. 314-10498/08
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’estudiants assignats als estudis 
de magisteri que havien aprovat les proves d’accés 
a la universitat amb una nota entre 6 i 7
Tram. 314-10499/08
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’estudiants assignats als estudis 
de magisteri que havien aprovat les proves d’accés 
a la universitat amb una nota entre 7 i 8
Tram. 314-10500/08
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’estudiants assignats als estudis 
de magisteri que havien aprovat les proves d’accés 
a la universitat amb una nota entre 8 i 9
Tram. 314-10501/08
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’unitats externes d’escolarització
Tram. 314-10502/08
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el finançament de les unitats externes d’es-
colarització
Tram. 314-10503/08
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’empreses o entitats de serveis 
contractades per a atendre l’alumnat de les unitats 
externes d’escolarització
Tram. 314-10504/08
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari de restriccions del transport de 
mercaderies per carretera per al 2008
Tram. 314-10505/08
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la instal·lació d’urinaris secs en les instal-
lacions públiques per a estalviar aigua
Tram. 314-10506/08
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les subvencions a entitats franceses i a pro-
jectes desenvolupats al Llenguadoc-Rosselló i al 
Migdia-Pirineus els anys 2005, 2006 i 2007
Tram. 314-10507/08
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els suïcidis a l’Alt Empordà la darrera dècada 
i les mesures per a prevenir-los
Tram. 314-10508/08
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els suïcidis a les comarques de Girona la dar-
rera dècada i les mesures per a prevenir-los
Tram. 314-10509/08
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Programa de prevenció del suïcidi implantat 
a Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 314-10510/08
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el perfil sociològic de les dones de catorze a 
disset anys embarassades
Tram. 314-10511/08
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la taxa d’embarassos entre les 
dones de catorze a disset anys a les comarques 
de Girona
Tram. 314-10512/08
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures previstes per a l’assoliment del 
ple domini d’una tercera llengua a les escoles i els 
instituts públics
Tram. 314-10513/08
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els processos d’adopció a la República del 
Congo
Tram. 314-10514/08
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions dutes a terme pel Departament 
d’Acció Social i Ciutadania amb relació a la infor-
mació del govern congolès sobre la situació dels 
menors que es troben en procés d’adopció
Tram. 314-10515/08
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana de targetes sanitàries per metge a 
l’Estat espanyol
Tram. 314-10516/08
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana de targetes sanitàries per metge a 
Catalunya
Tram. 314-10517/08
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana de targetes sanitàries per metge a 
la província de Barcelona
Tram. 314-10518/08
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la mitjana de targetes sanitàries per metge a 
Terrassa (Vallès Occidental)
Tram. 314-10519/08
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la ràtio de pacients per metge a Terrassa (Va-
llès Occidental)
Tram. 314-10520/08
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la ràtio de pacients per metge especialista a 
Terrassa (Vallès Occidental)
Tram. 314-10521/08
Formulació p. 99
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la plantilla del CAP Rambla, de Terrassa (Va-
llès Occidental)
Tram. 314-10522/08
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el personal sanitari de l’EAP de Santa Per-
pètua de Mogoda (Vallès Occidental) que és titular 
d’una plaça en un altre centre
Tram. 314-10523/08
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el personal titular d’una plaça en l’EAP de 
Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental) que 
no hi presta servei
Tram. 314-10524/08
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la plantilla de l’EAP de Santa Perpètua de 
Mogoda (Vallès Occidental)
Tram. 314-10525/08
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el producte interior brut de Catalunya
Tram. 314-10526/08
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el coneixement que el Departament d’Educa-
ció té de l’incompliment per part d’algun ajuntament 
del procediment general d’admissió que estableix la 
Resolució EDU/349/2008
Tram. 314-10527/08
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el control que el Departament d’Educació 
fa del compliment pels ajuntaments del procedi-
ment general d’admissió que estableix la Resolució 
EDU/349/2008
Tram. 314-10528/08
Formulació p. 101

3.27.	 Control	parlamentari	de	la	Corporació	
Catalana	de	Mitjans	Audio	visuals

3.27.10.	 Preguntes	orals	en	comissió

Pregunta a la directora general de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre les línies d’actuació que 
té previstes per a garantir la pluralitat política en els 
mitjans de comunicació públics
Tram. 312-00156/08
Anunci p. 101

Pregunta a la directora general de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals a respon-
dre oralment en comissió sobre les principals línies 
d’actuació de la Corporació
Tram. 312-00157/08
Anunci p. 102

Pregunta a la directora general de Televisió 
de Catalunya a respondre oralment en comissió 
sobre les principals línies d’actuació de Televisió 
de Catalunya
Tram. 312-00160/08
Anunci p. 102

Pregunta al Consell de Govern de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre els criteris de planifica-
ció i emissió dels programes Àgora i 30 minuts
Tram. 313-00006/08
Anunci p. 102

Pregunta al Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals a respon-
dre oralment en comissió sobre el futur de l’edifici 

de Televisió de Catalunya a Sant Joan Despí (Baix 
Llobregat)
Tram. 313-00007/08
Anunci p. 102

Pregunta al Consell de Govern de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre el compliment de les 
seves funcions executives i de govern
Tram. 313-00008/08
Anunci p. 103

Pregunta al Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals a respon-
dre oralment en comissió sobre les prioritats per a 
recuperar l’audiència i situar Televisió de Catalunya 
com a televisió de referència
Tram. 313-00009/08
Anunci p. 103

Pregunta al Consell de Govern de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre l’assoliment dels ob-
jectius de recuperar l’audiència i situar Televisió de 
Catalunya com a televisió de referència
Tram. 313-00010/08
Anunci p. 103

Pregunta al Consell de Govern de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre els criteris d’actuació 
amb relació al conflicte pels drets d’emissió dels 
partits de futbol
Tram. 313-00011/08
Anunci p. 104

Pregunta al Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals a respon-
dre oralment en comissió sobre la confluència dels 
serveis informatius
Tram. 313-00012/08
Anunci p. 104

Pregunta al Consell de Govern de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre els contractes de més de 
20.000 euros autoritzats els darrers tres mesos
Tram. 313-00013/08
Anunci p. 104

Pregunta al president del Consell de Go-
vern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals a respondre oralment en comissió sobre els 
organismes pendents de creació que estableix la 
Llei 11/2007, de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals
Tram. 322-00001/08
Anunci p. 105

Pregunta al president del Consell de Go-
vern de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió sobre el 
garantiment de la missió de servei públic dels seus 
mitjans que estableix la Llei 11/2007, de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals
Tram. 322-00002/08
Anunci p. 105

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre oralment en comissió sobre el calendari 
de programació de les emissores de ràdio de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Tram. 322-00003/08
Anunci p. 105

Pregunta al president del Consell de Go-
vern de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió sobre el 
calendari de programació dels canals de Televisió 
de Catalunya
Tram. 322-00004/08
Anunci p. 106

Pregunta al president del Consell de Go-
vern de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
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visuals a respondre oralment en comissió sobre el 
disseny i l’aplicació d’un pla d’igualtat als mitjans 
públics perquè contribueixin a l’objectiu de la igualtat 
de gènere
Tram. 322-00005/08
Anunci p. 106

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre oralment en comissió sobre la modificació 
del document relatiu als principis d’actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Tram. 322-00006/08
Anunci p. 106

Pregunta al president del Consell de Go-
vern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals a respondre oralment en comissió sobre les 
informacions sobre la situació de sequera emeses 
per TV3 i Catalunya Ràdio en programes de la franja 
matinal
Tram. 322-00007/08
Anunci p. 107

Pregunta al president del Consell de Go-
vern de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió sobre el 
percentatge d’externalització de la programació de 
Televisió de Catalunya
Tram. 322-00008/08
Anunci p. 107

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre oralment en comissió sobre la valoració 
que el Consell de Govern fa de les informacions 
sobre la situació de sequera emeses per TV3 i Cata-
lunya Ràdio en programes de la franja matinal
Tram. 322-00009/08
Anunci p. 107

Pregunta al president del Consell de Go-
vern de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals  a respondre oralment en comissió sobre el 
programa «Al vostre gust», de TV3, i sobre la previsió 
de continuar la línia de programes sobre seguretat i 
qualitat alimentàries, comercialització i món rural
Tram. 322-00010/08
Anunci p. 108

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre oralment en comissió sobre l’organització 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
la pròxima temporada
Tram. 322-00011/08
Anunci p. 108

Pregunta al president del Consell de Go-
vern de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió sobre la 
programació de la pròxima temporada
Tram. 322-00012/08
Anunci p. 109

NOTES

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

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

Aquesta publicació és impresa en paper ecològic (definició 
europea ECF), en compliment del que estableix la Resolució 
124/III del Parlament, sobre la utilització del paper reciclat en 
el Parlament i en els departaments de la Generalitat, adoptada 
el 30 d’abril de 1990.
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1.25.05.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	el	Ple	sobre	la	posada	en	mar-
xa	del	Pla	director	de	malalties	reumà-
tiques	i	de	l’aparell	locomotor
Tram. 310-00208/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 37, tinguda el dia 21.05.2008 
(DSPC-P 52).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	el	Ple	sobre	els	acords	adop-
tats	amb	les	organitzacions	sindicals	
del	Cos	de	Mossos	d’Esquadra	amb	
relació	a	la	regulació	de	la	segona	ac-
tivitat
Tram. 310-00209/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 37, tinguda el dia 21.05.2008 
(DSPC-P 52).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	el	Ple	sobre	la	fuita	radioactiva	
a	la	central	nuclear	d’Ascó	I
Tram. 310-00210/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 37, tinguda el dia 21.05.2008 
(DSPC-P 52).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	el	Ple	sobre	la	política	d’accés	
dels	joves	a	l’habitatge
Tram. 310-00211/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 37, tinguda el dia 21.05.2008 
(DSPC-P 52).

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APRO-
VAT O CLOSES EN LA FORMULACIó

1.25. PREGUNTES AL GOVERN

1.25.05. PREGUNTES ORALS EN EL PLE

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	el	Ple	sobre	les	darreres	actu-
acions	dutes	a	terme	amb	relació	a	la	
sequera
Tram. 310-00205/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 37, tinguda el dia 21.05.2008 
(DSPC-P 52).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	el	Ple	sobre	la	Universitat	de	
Vic
Tram. 310-00206/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 37, tinguda el dia 21.05.2008 
(DSPC-P 52).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	el	Ple	sobre	la	situació	del	ser-
vei	sanitari	dels	centres	d’atenció	pri-
mària
Tram. 310-00207/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 37, tinguda el dia 21.05.2008 
(DSPC-P 52).
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1.25.05.

Pregunta	al	president	de	la	Generalitat	
a	respondre	oralment	en	el	Ple	sobre	la	
política	en	matèria	d’aigua
Tram. 317-00158/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 37, tinguda el dia 21.05.2008 
(DSPC-P 52).

Pregunta	al	president	de	la	Generalitat	
a	respondre	oralment	en	el	Ple	sobre	
la	fuita	radioactiva	a	la	central	nuclear	
d’Ascó	I
Tram. 317-00159/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 37, tinguda el dia 21.05.2008 
(DSPC-P 52).

Pregunta	al	president	de	la	Generalitat	
a	respondre	oralment	en	el	Ple	sobre	la	
posició	del	Ministeri	d’Economia	i	Hi-
senda	amb	relació	a	la	negociació	del	
nou	sistema	de	finançament
Tram. 317-00160/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 37, tinguda el dia 21.05.2008 
(DSPC-P 52).

Pregunta	al	president	de	la	Generalitat	a	
respondre	oralment	en	el	Ple	sobre	les	
raons	per	les	quals	el	Govern	va	encar-
regar	l’any	passat	1.583	informes
Tram. 317-00155/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 37, tinguda el dia 21.05.2008 
(DSPC-P 52).

Pregunta	al	president	de	la	Generali-
tat	a	respondre	oralment	en	el	Ple	so-
bre	el	tancament	d’una	part	de	l’oferta	
dels	estudis	de	batxillerat	nocturn	i	les	
possibles	vies	de	finançament	per	a	evi-
tar-ho
Tram. 317-00156/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 37, tinguda el dia 21.05.2008 
(DSPC-P 52).

Pregunta	al	president	de	la	Generalitat	a	
respondre	oralment	en	el	Ple	sobre	l’ac-
tuació	del	Govern	per	a	aconseguir	una	
posició	unitària	dels	partits	catalans	
amb	relació	a	la	negociació	del	nou	sis-
tema	de	finançament
Tram. 317-00157/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 37, tinguda el dia 21.05.2008 
(DSPC-P 52).
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1.25.10.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	l’organigra-
ma	del	servei	de	mitjana	distància	de	
Renfe
Tram. 311-00319/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	els	ingressos	
del	servei	de	rodalia	de	Renfe	del	2000	
ençà
Tram. 311-00320/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	els	ingressos	
del	servei	de	mitjana	distància	de	Renfe	
del	2000	ençà
Tram. 311-00321/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	despeses	
del	servei	de	rodalia	de	Renfe	del	2000	
ençà
Tram. 311-00322/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

1.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIó

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	posició	del	
conseller	de	la	Vicepresidència	amb	re-
lació	al	fet	que	les	alumnes	puguin	as-
sistir	als	centres	escolars	amb	el	vel	is-
làmic
Tram. 311-00258/08

Substanciació

Sessió núm. 17 de la Comissió d’Educació i Universi-
tats, tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 310).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	posició	del	
conseller	d’Educació	amb	relació	al	fet	
que	les	alumnes	puguin	assistir	als	cen-
tres	escolars	amb	el	vel	islàmic
Tram. 311-00259/08

Substanciació

Sessió núm. 17 de la Comissió d’Educació i Universi-
tats, tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 310).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	l’organigrama	
del	servei	de	rodalia	de	Renfe
Tram. 311-00318/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).
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1.25.10.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	l’evolució	del	
nombre	de	treballadors	del	servei	de	ro-
dalia	de	Renfe	del	2000	ençà
Tram. 311-00327/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	l’evolució	del	
nombre	de	treballadors	del	servei	de	
mitjana	distància	de	Renfe	del	2000	
ençà
Tram. 311-00328/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	l’evolució	del	
percentatge	de	la	plantilla	del	servei	de	
rodalia	de	Renfe	del	2000	ençà
Tram. 311-00329/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	despeses	
del	servei	de	mitjana	distància	de	Renfe	
del	2000	ençà
Tram. 311-00323/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	pressupost	
en	inversions	de	Renfe	Operadora	del	
2000	ençà
Tram. 311-00324/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	pressupost	
destinat	per	Renfe	al	servei	de	rodalia	
del	2000	ençà
Tram. 311-00325/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	pressupost	
destinat	per	Renfe	al	servei	de	mitjana	
distància	del	2000	ençà
Tram. 311-00326/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).
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1.25.10.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	l’evolució	del	
tipus	de	contractació	laboral	al	servei	
de	rodalia	de	Renfe	del	2000	ençà
Tram. 311-00333/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	l’evolució	del	
tipus	de	contractació	laboral	al	servei	
de	mitjana	distància	de	Renfe	del	2000	
ençà
Tram. 311-00334/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	previsió	de	
convocatòries	de	places	de	personal	
adscrit	al	servei	de	rodalia	de	Renfe
Tram. 311-00335/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	l’evolució	del	
percentatge	de	la	plantilla	del	servei	
de	mitjana	distància	de	Renfe	del	2000	
ençà
Tram. 311-00330/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	l’evolució	del	
nombre	de	treballadors	de	les	instal-
lacions	i	els	serveis	de	Renfe	Operado-
ra	del	2000	ençà
Tram. 311-00331/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	percentatge	
de	la	plantilla	de	Renfe	Operadora	que	
acompleix	la	seva	activitat	a	Catalunya
Tram. 311-00332/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).
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1.25.10.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	nombre	de	
trens	de	passatgers	destinats	al	servei	
de	rodalia	de	Renfe	del	2000	ençà
Tram. 311-00340/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	nombre	de	
trens	de	passatgers	destinats	al	servei	
de	mitjana	distància	de	Renfe	del	2000	
ençà
Tram. 311-00341/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	previsions	
de	Renfe	Operadora	pel	que	fa	a	la	com-
pra	de	trens	destinats	al	servei	de	ro-
dalia
Tram. 311-00342/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	previsió	de	
convocatòries	de	places	de	personal	
adscrit	al	servei	de	mitjana	distància	
de	Renfe
Tram. 311-00336/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	línies	de	la	
xarxa	ferroviària	de	Renfe	que	són	de-
ficitàries
Tram. 311-00337/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	facturació	
del	servei	de	rodalia	de	Renfe	del	2000	
ençà
Tram. 311-00338/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	facturació	
del	servei	de	mitjana	distància	de	Ren-
fe	del	2000	ençà
Tram. 311-00339/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).
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1.25.10.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	nombre	de	
trens	de	la	sèrie	S440	que	integren	el	
parc	de	vehicles	de	Renfe	Operadora	a	
Catalunya
Tram. 311-00354/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	l’any	de	cons-
trucció	i	l’any	d’entrada	en	servei	dels	
trens	de	la	sèrie	S440	que	integren	el	
parc	de	vehicles	de	Renfe	Operadora	a	
Catalunya
Tram. 311-00355/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	previsió	de	
substitució	dels	trens	de	la	sèrie	S440	
que	integren	el	parc	de	vehicles	de	Ren-
fe	Operadora	a	Catalunya
Tram. 311-00356/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	previsions	
de	Renfe	Operadora	pel	que	fa	a	la	com-
pra	de	trens	destinats	al	servei	de	mit-
jana	distància
Tram. 311-00343/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	previsions	
de	Renfe	Operadora	pel	que	fa	a	la	po-
sada	en	servei	de	trens	dobles	a	les	lí-
nies	del	servei	de	rodalia
Tram. 311-00346/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	previsions	
de	Renfe	Operadora	pel	que	fa	a	la	po-
sada	en	servei	de	trens	dobles	a	les	líni-
es	del	servei	de	mitjana	distància
Tram. 311-00347/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).
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1.25.10.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	nombre	de	
trens	de	la	sèrie	S592	que	integren	el	
parc	de	vehicles	de	Renfe	Operadora	a	
Catalunya
Tram. 311-00360/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	l’any	de	cons-
trucció	i	l’any	d’entrada	en	servei	dels	
trens	de	la	sèrie	S592	que	integren	el	
parc	de	vehicles	de	Renfe	Operadora	a	
Catalunya
Tram. 311-00361/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	previsió	de	
substitució	dels	trens	de	la	sèrie	S592	
que	integren	el	parc	de	vehicles	de	Ren-
fe	Operadora	a	Catalunya
Tram. 311-00362/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	nombre	de	
trens	de	la	sèrie	S447	que	integren	el	
parc	de	vehicles	de	Renfe	Operadora	a	
Catalunya
Tram. 311-00357/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	l’any	de	cons-
trucció	i	l’any	d’entrada	en	servei	dels	
trens	de	la	sèrie	S447	que	integren	el	
parc	de	vehicles	de	Renfe	Operadora	a	
Catalunya
Tram. 311-00358/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	previsió	de	
substitució	dels	trens	de	la	sèrie	S447	
que	integren	el	parc	de	vehicles	de	Ren-
fe	Operadora	a	Catalunya
Tram. 311-00359/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).
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1.25.10.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	nombre	de	
trens	de	la	sèrie	S594	que	integren	el	
parc	de	vehicles	de	Renfe	Operadora	a	
Catalunya
Tram. 311-00366/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	l’any	de	cons-
trucció	i	l’any	d’entrada	en	servei	dels	
trens	de	la	sèrie	S594	que	integren	el	
parc	de	vehicles	de	Renfe	Operadora	a	
Catalunya
Tram. 311-00367/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	previsió	de	
substitució	dels	trens	de	la	sèrie	S594	
que	integren	el	parc	de	vehicles	de	Ren-
fe	Operadora	a	Catalunya
Tram. 311-00368/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	nombre	de	
trens	de	la	sèrie	S598	que	integren	el	
parc	de	vehicles	de	Renfe	Operadora	a	
Catalunya
Tram. 311-00363/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	l’any	de	cons-
trucció	i	l’any	d’entrada	en	servei	dels	
trens	de	la	sèrie	S598	que	integren	el	
parc	de	vehicles	de	Renfe	Operadora	a	
Catalunya
Tram. 311-00364/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	previsió	de	
substitució	dels	trens	de	la	sèrie	S598	
que	integren	el	parc	de	vehicles	de	Ren-
fe	Operadora	a	Catalunya
Tram. 311-00365/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).
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1.25.10.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	nombre	de	
trens	de	la	sèrie	S103	que	integren	el	
parc	de	vehicles	de	Renfe	Operadora	a	
Catalunya
Tram. 311-00372/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	l’any	de	cons-
trucció	i	l’any	d’entrada	en	servei	dels	
trens	de	la	sèrie	S103	que	integren	el	
parc	de	vehicles	de	Renfe	Operadora	a	
Catalunya
Tram. 311-00373/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	previsió	de	
substitució	dels	trens	de	la	sèrie	S103	
que	integren	el	parc	de	vehicles	de	Ren-
fe	Operadora	a	Catalunya
Tram. 311-00374/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	nombre	de	
trens	de	la	sèrie	S104	que	integren	el	
parc	de	vehicles	de	Renfe	Operadora	a	
Catalunya
Tram. 311-00369/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	l’any	de	cons-
trucció	i	l’any	d’entrada	en	servei	dels	
trens	de	la	sèrie	S104	que	integren	el	
parc	de	vehicles	de	Renfe	Operadora	a	
Catalunya
Tram. 311-00370/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	previsió	de	
substitució	dels	trens	de	la	sèrie	S104	
que	integren	el	parc	de	vehicles	de	Ren-
fe	Operadora	a	Catalunya
Tram. 311-00371/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).
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1.25.10.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	nombre	de	
trens	de	la	sèrie	S448	que	integren	el	
parc	de	vehicles	de	Renfe	Operadora	a	
Catalunya
Tram. 311-00378/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	l’any	de	cons-
trucció	i	l’any	d’entrada	en	servei	dels	
trens	de	la	sèrie	S448	que	integren	el	
parc	de	vehicles	de	Renfe	Operadora	a	
Catalunya
Tram. 311-00379/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	previsió	de	
substitució	dels	trens	de	la	sèrie	S448	
que	integren	el	parc	de	vehicles	de	Ren-
fe	Operadora	a	Catalunya
Tram. 311-00380/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	nombre	de	
trens	de	la	sèrie	S102	que	integren	el	
parc	de	vehicles	de	Renfe	Operadora	a	
Catalunya
Tram. 311-00375/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	l’any	de	cons-
trucció	i	l’any	d’entrada	en	servei	dels	
trens	de	la	sèrie	S102	que	integren	el	
parc	de	vehicles	de	Renfe	Operadora	a	
Catalunya
Tram. 311-00376/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	previsió	de	
substitució	dels	trens	de	la	sèrie	S102	
que	integren	el	parc	de	vehicles	de	Ren-
fe	Operadora	a	Catalunya
Tram. 311-00377/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).
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1.25.10.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	caracterís-
tiques	dels	trens	de	la	sèrie	S440	que	
integren	el	parc	de	vehicles	de	Renfe	
Operadora	a	Catalunya
Tram. 311-00384/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	caracterís-
tiques	dels	trens	de	la	sèrie	S447	que	
integren	el	parc	de	vehicles	de	Renfe	
Operadora	a	Catalunya
Tram. 311-00385/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	caracterís-
tiques	dels	trens	de	la	sèrie	S592	que	
integren	el	parc	de	vehicles	de	Renfe	
Operadora	a	Catalunya
Tram. 311-00386/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	nombre	de	
trens	de	la	sèrie	S470	que	integren	el	
parc	de	vehicles	de	Renfe	Operadora	a	
Catalunya
Tram. 311-00381/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	l’any	de	cons-
trucció	i	l’any	d’entrada	en	servei	dels	
trens	de	la	sèrie	S470	que	integren	el	
parc	de	vehicles	de	Renfe	Operadora	a	
Catalunya
Tram. 311-00382/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	previsió	de	
substitució	dels	trens	de	la	sèrie	S470	
que	integren	el	parc	de	vehicles	de	Ren-
fe	Operadora	a	Catalunya
Tram. 311-00383/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).
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1.25.10.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	caracterís-
tiques	dels	trens	de	la	sèrie	S103	que	
integren	el	parc	de	vehicles	de	Renfe	
Operadora	a	Catalunya
Tram. 311-00390/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	caracterís-
tiques	dels	trens	de	la	sèrie	S102	que	
integren	el	parc	de	vehicles	de	Renfe	
Operadora	a	Catalunya
Tram. 311-00391/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	caracterís-
tiques	dels	trens	de	la	sèrie	S448	que	
integren	el	parc	de	vehicles	de	Renfe	
Operadora	a	Catalunya
Tram. 311-00392/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	caracterís-
tiques	dels	trens	de	la	sèrie	S598	que	
integren	el	parc	de	vehicles	de	Renfe	
Operadora	a	Catalunya
Tram. 311-00387/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	caracterís-
tiques	dels	trens	de	la	sèrie	S594	que	
integren	el	parc	de	vehicles	de	Renfe	
Operadora	a	Catalunya
Tram. 311-00388/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	caracterís-
tiques	dels	trens	de	la	sèrie	S104	que	
integren	el	parc	de	vehicles	de	Renfe	
Operadora	a	Catalunya
Tram. 311-00389/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).
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1.25.10.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	l’evolució	del	
nombre	de	conductors	de	transport	fer-
roviari	de	viatgers	assignats	al	servei	
de	mitjana	distància	de	Renfe	a	Cata-
lunya	i	a	les	comunitats	autònomes	del	
2000	ençà
Tram. 311-00397/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	 en	 comissió	 sobre	 la	 mitjana	
d’edat	del	personal	de	conducció	de	
transport	ferroviari	de	viatgers	del	ser-
vei	de	rodalia	de	Renfe
Tram. 311-00398/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	 en	 comissió	 sobre	 la	 mitjana	
d’edat	del	personal	de	conducció	de	
transport	ferroviari	de	viatgers	del	ser-
vei	de	mitjana	distància	de	Renfe
Tram. 311-00399/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	caracterís-
tiques	dels	trens	de	la	sèrie	S470	que	
integren	el	parc	de	vehicles	de	Renfe	
Operadora	a	Catalunya
Tram. 311-00393/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	nombre	de	
conductors	de	transport	ferroviari	de	vi-
atgers	que	el	servei	de	rodalia	de	Renfe	
té	assignats	a	Catalunya
Tram. 311-00394/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	nombre	de	
conductors	de	transport	ferroviari	de	vi-
atgers	que	el	servei	de	mitjana	distància	
de	Renfe	té	assignats	a	Catalunya
Tram. 311-00395/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	l’evolució	del	
nombre	de	conductors	de	transport	fer-
roviari	de	viatgers	assignats	pel	servei	
de	rodalia	de	Renfe	del	2000	ençà
Tram. 311-00396/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).
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1.25.10.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	titularitat	
dels	centres	de	manteniment	de	mate-
rial	rodant	de	Renfe	Operadora
Tram. 311-00404/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	els	serveis	i	
les	actuacions	dels	centres	de	mante-
niment	de	Renfe
Tram. 311-00405/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	els	mitjans	eco-
nòmics,	materials	i	humans	dels	centres	
de	manteniment	de	Renfe
Tram. 311-00406/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	els	protocols	
que	se	segueixen	en	el	manteniment	del	
material	rodant	i	en	cas	d’avaria
Tram. 311-00407/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	formació	
continuada	del	personal	de	conducció	
de	transport	ferroviari	de	viatgers	de	
Renfe
Tram. 311-00400/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	línies	de	la	
xarxa	de	rodalia	de	Renfe	que	disposen	
d’interventors
Tram. 311-00401/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	línies	de	la	
xarxa	de	mitjana	distància	de	Renfe	que	
disposen	d’interventors
Tram. 311-00402/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	nombre	i	la	
situació	dels	centres	de	manteniment	
de	material	rodant	de	Renfe	Operadora
Tram. 311-00403/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).
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1.25.10.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	nombre	d’ac-
cidents	a	conseqüència	del	creuament	
de	vehicles	i	vianants	en	els	passos	a	
nivell	a	la	xarxa	de	rodalia	de	Renfe	del	
2000	ençà
Tram. 311-00411/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	nombre	d’ac-
cidents	a	conseqüència	del	creuament	
de	vehicles	i	vianants	en	els	passos	a	
nivell	a	la	xarxa	de	mitjana	distància	de	
Renfe	del	2000	ençà
Tram. 311-00412/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	estacions	
de	la	xarxa	ferroviària	de	Renfe	que	no	
disposen	d’un	pas	inferior	de	vianants
Tram. 311-00413/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	lloc	on	es	
prestaran	els	serveis	de	manteniment	
del	tren	d’alta	velocitat
Tram. 311-00408/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	nombre	de	
passos	a	nivell	sense	barrera	a	la	xarxa	
ferroviària	i	la	previsió	d’eliminar-los
Tram. 311-00409/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	nombre	de	
passos	a	nivell	sense	barrera	eliminats	
de	la	xarxa	ferroviària	del	2003	ençà
Tram. 311-00410/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).
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1.25.10.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	inversions	
que	Renfe	Operadora	preveu	fer	per	
millorar	els	sistemes	de	seguretat	dels	
trens	de	mitjana	distància
Tram. 311-00417/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	nombre	
d’avaries	i	incidències	en	trams	de	via	
única	i	via	desdoblada	del	servei	de	ro-
dalia	de	Renfe	tingudes	del	2000	ençà
Tram. 311-00418/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	nombre	
d’avaries	i	incidències	en	trams	de	via	
única	i	via	desdoblada	del	servei	de	mit-
jana	distància	de	Renfe	del	2000	ençà
Tram. 311-00419/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	recaptació	
que	ha	fet	Renfe	Operadora	pel	cobra-
ment	de	bitllets	a	la	xarxa	de	rodalia	del	
2000	ençà
Tram. 311-00414/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	recaptació	
que	ha	fet	Renfe	Operadora	pel	cobra-
ment	de	bitllets	a	la	xarxa	de	mitjana	
distància	del	2000	ençà
Tram. 311-00415/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	inversions	
que	Renfe	Operadora	preveu	fer	per	
millorar	els	sistemes	de	seguretat	dels	
trens	de	rodalia
Tram. 311-00416/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).
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1.25.10.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	reclamaci-
ons	i	les	denúncies	a	Renfe	per	incidèn-
cies	en	el	servei	de	mitjana	distància	del	
2000	ençà
Tram. 311-00423/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	els	bitllets	re-
tornats	als	usuaris	per	incidències	en	
el	servei	de	rodalia	de	Renfe	del	2000	
ençà
Tram. 311-00424/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	els	bitllets	re-
tornats	als	usuaris	per	incidències	en	
el	servei	de	mitjana	distància	de	Renfe	
del	2000	ençà
Tram. 311-00425/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	avaries	i	
les	incidències	produïdes	a	les	línies	
de	la	xarxa	de	rodalia	de	Renfe	del	2000	
ençà
Tram. 311-00420/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	avaries	i	
les	incidències	produïdes	a	les	línies	
del	servei	de	mitjana	distància	de	Ren-
fe	del	2000	ençà
Tram. 311-00421/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	reclama-
cions	i	les	denúncies	a	Renfe	per	inci-
dències	en	el	servei	de	rodalia	del	2000	
ençà
Tram. 311-00422/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).
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1.25.10.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	els	protocols	
d’avaries	de	Renfe	quan	es	produeixen	
incidències	en	el	servei	de	mitjana	dis-
tància
Tram. 311-00429/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	els	protocols	
d’informació	de	Renfe	per	a	donar	a	co-
nèixer	als	usuaris	les	incidències	en	el	
servei	de	rodalia
Tram. 311-00430/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	els	protocols	
d’informació	de	Renfe	per	a	donar	a	co-
nèixer	als	usuaris	les	incidències	en	el	
servei	de	mitjana	distància
Tram. 311-00431/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	actuacions	
que	Renfe	duu	a	terme	i	els	mitjans	ma-
terials,	tècnics	i	humans	de	què	disposa	
per	a	compensar	els	usuaris	de	la	xarxa	
de	rodalia	quan	es	produeixen	incidèn-
cies	que	obliguen	a	aturar	els	trens
Tram. 311-00426/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	actuacions	
que	Renfe	duu	a	terme	i	els	mitjans	ma-
terials,	tècnics	i	humans	de	què	disposa	
per	a	compensar	els	usuaris	de	la	xarxa	
de	mitjana	distància	quan	es	produei-
xen	incidències	que	obliguen	a	aturar	
els	trens
Tram. 311-00427/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	els	protocols	
d’avaries	de	Renfe	quan	es	produeixen	
incidències	en	el	servei	de	rodalia
Tram. 311-00428/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).
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1.25.10.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	procediment	
de	control	del	funcionament,	l’efectivi-
tat	i	els	resultats	dels	protocols	d’infor-
mació	als	usuaris	del	servei	de	mitjana	
distància	de	Renfe
Tram. 311-00435/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	els	protocols	
que	Renfe	segueix	abans	de	posar	en	
funcionament	vies	noves
Tram. 311-00436/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	l’estat	de	les	
vies	de	la	xarxa	de	rodalia	de	Renfe
Tram. 311-00437/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	l’estat	de	les	
vies	de	la	xarxa	de	mitjana	distància	de	
Renfe
Tram. 311-00438/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	procediment	
de	control	del	funcionament,	l’efectivitat	
i	els	resultats	dels	protocols	d’avaries	
del	servei	de	rodalia	de	Renfe
Tram. 311-00432/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	procediment	
de	control	del	funcionament,	l’efectivi-
tat	i	els	resultats	dels	protocols	d’ava-
ries	del	servei	de	mitjana	distància	de	
Renfe
Tram. 311-00433/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	procediment	
de	control	del	funcionament,	l’efectivi-
tat	i	els	resultats	dels	protocols	d’infor-
mació	als	usuaris	del	servei	de	rodalia	
de	Renfe
Tram. 311-00434/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).
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1.25.10.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	reparacions	
a	les	vies	de	la	xarxa	de	mitjana	distàn-
cia	de	Renfe	del	2000	ençà
Tram. 311-00443/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	millores	a	
les	vies	de	la	xarxa	de	mitjana	distància	
de	Renfe	del	2000	ençà
Tram. 311-00444/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	infraestruc-
tures	ferroviàries	construïdes	a	la	xarxa	
de	rodalia	de	Renfe	del	2000	ençà
Tram. 311-00445/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	infraes-
tructures	ferroviàries	construïdes	a	la	
xarxa	de	mitjana	distància	de	Renfe	del	
2000	ençà
Tram. 311-00446/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	els	trams	inu-
tilitzats	de	la	xarxa	de	rodalia	de	Renfe
Tram. 311-00439/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	els	trams	inu-
tilitzats	de	la	xarxa	de	mitjana	distància	
de	Renfe
Tram. 311-00440/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	reparaci-
ons	a	les	vies	de	la	xarxa	de	rodalia	de	
Renfe	del	2000	ençà
Tram. 311-00441/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	millores	a	
les	vies	de	la	xarxa	de	rodalia	de	Renfe	
del	2000	ençà
Tram. 311-00442/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).
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1.25.10.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	remodelació	
de	les	estacions	de	la	xarxa	ferroviària	
del	2000	ençà
Tram. 311-00453/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	pressupost	
destinat	per	Renfe	Operadora	a	la	remo-
delació	i	la	millora	de	les	estacions	de	la	
xarxa	de	rodalia	del	2000	ençà
Tram. 311-00454/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	pressupost	
destinat	per	Renfe	Operadora	a	la	remo-
delació	i	la	millora	de	les	estacions	de	
la	xarxa	de	mitjana	distància	del	2000	
ençà
Tram. 311-00455/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	els	sistemes	de	
control	de	l’estat	de	les	vies	i	les	catenà-
ries	de	la	xarxa	de	rodalia	de	Renfe
Tram. 311-00447/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	els	sistemes	
de	control	de	l’estat	de	les	vies	i	les	ca-
tenàries	de	la	xarxa	de	mitjana	distància	
de	Renfe
Tram. 311-00448/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	velocitat	mit-
jana	dels	trens	del	parc	de	vehicles	del	
servei	de	rodalia	de	Renfe
Tram. 311-00449/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	velocitat	mit-
jana	dels	trens	del	parc	de	vehicles	del	
servei	de	mitjana	distància	de	Renfe
Tram. 311-00450/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).
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1.25.10.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	actuacions	
previstes	per	a	adaptar	les	estacions	de	
la	xarxa	ferroviària
Tram. 311-00461/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	dotació	pres-
supostària	de	les	actuacions	per	a	adap-
tar	les	estacions	de	la	xarxa	ferroviària
Tram. 311-00462/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	percentatge	
de	trens	adaptats	del	servei	de	rodalia	
de	Renfe
Tram. 311-00463/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	percentatge	
de	trens	adaptats	del	servei	de	mitjana	
distància	de	Renfe
Tram. 311-00464/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	previsió	de	
Renfe	Operadora	pel	que	fa	a	actuaci-
ons	de	millora	a	les	estacions	de	la	xar-
xa	ferroviària
Tram. 311-00456/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	els	projectes	
de	remodelació	i	millora	de	les	estaci-
ons	de	la	xarxa	de	rodalia	de	Renfe
Tram. 311-00457/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	els	projectes	
de	remodelació	i	millora	de	les	estaci-
ons	de	la	xarxa	de	mitjana	distància	de	
Renfe
Tram. 311-00458/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).
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1.25.10.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	funcions	del	
personal	adscrit	al	servei	d’informació	
de	la	xarxa	de	rodalia	de	Renfe
Tram. 311-00470/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	selecció	i	
la	contractació	del	personal	del	servei	
d’informació	de	la	xarxa	de	rodalia	de	
Renfe
Tram. 311-00471/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	formació	que	
rep	el	personal	del	servei	d’informació	
de	la	xarxa	de	rodalia	de	Renfe
Tram. 311-00472/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	estacions	
de	la	xarxa	de	rodalia	de	Renfe	sense	
personal	per	a	expedir	bitllets
Tram. 311-00466/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	estacions	
de	la	xarxa	de	mitjana	distància	de	Ren-
fe	sense	personal	per	a	expedir	bitllets
Tram. 311-00467/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	estacions	
de	la	xarxa	de	rodalia	de	Renfe	amb	mà-
quines	expenedores	de	bitllets
Tram. 311-00468/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	estacions	
de	la	xarxa	de	mitjana	distància	de	Ren-
fe	amb	màquines	expenedores	de	bit-
llets
Tram. 311-00469/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).
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1.25.10.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	pressupost	
que	Renfe	Operadora	ha	destinat	a	in-
versions	en	sistemes	d’informació	a	
les	estacions	de	la	xarxa	de	rodalia	del	
2000	ençà
Tram. 311-00476/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	pressupost	
que	Renfe	Operadora	ha	destinat	a	in-
versions	en	sistemes	d’informació	als	
trens	de	la	xarxa	de	rodalia	del	2000	
ençà
Tram. 311-00477/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	pressupost	
que	Renfe	Operadora	ha	destinat	a	in-
versions	en	sistemes	d’informació	a	les	
estacions	de	la	xarxa	de	mitjana	distàn-
cia	del	2000	ençà
Tram. 311-00478/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	capacitació	
i	la	qualificació	professionals	que	s’exi-
geix	al	personal	del	servei	d’informació	
de	la	xarxa	de	rodalia	de	Renfe
Tram. 311-00473/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	personal	
que	Renfe	Operadora	té	adscrit	al	ser-
vei	d’atenció	i	informació	als	usuaris	de	
la	xarxa	de	rodalia	del	2000	ençà
Tram. 311-00474/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	personal	
que	Renfe	Operadora	té	adscrit	al	ser-
vei	d’atenció	i	informació	als	usuaris	de	
la	xarxa	de	mitjana	distància	del	2000	
ençà
Tram. 311-00475/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).
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1.25.10.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	actuacions	
en	els	sistemes	d’informació	dels	trens	
de	la	xarxa	de	rodalia	de	Renfe	del	2000	
ençà
Tram. 311-00482/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	actuacions	
en	els	sistemes	d’informació	dels	trens	
de	la	xarxa	de	mitjana	distància	de	Ren-
fe	del	2000	ençà
Tram. 311-00483/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	estacions	
de	la	xarxa	de	rodalia	de	Renfe	amb	
gestió	integral
Tram. 311-00484/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	pressupost	
que	Renfe	Operadora	ha	destinat	a	in-
versions	en	sistemes	d’informació	als	
trens	de	la	xarxa	de	mitjana	distància	
del	2000	ençà
Tram. 311-00479/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	actuacions	
en	els	sistemes	d’informació	de	les	es-
tacions	de	la	xarxa	de	rodalia	de	Renfe	
del	2000	ençà
Tram. 311-00480/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	actuacions	
en	els	sistemes	d’informació	de	les	es-
tacions	de	la	xarxa	de	mitjana	distància	
de	Renfe	del	2000	ençà
Tram. 311-00481/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).
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1.25.10.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	procediment	
d’adjudicació	de	les	estacions	amb	ges-
tió	integral	de	la	xarxa	de	mitjana	distàn-
cia	de	Renfe
Tram. 311-00489/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	ràtios	de	
qualitat	en	el	servei	i	l’atenció	als	usua-
ris	de	les	estacions	amb	gestió	integral	
de	la	xarxa	de	rodalia	de	Renfe
Tram. 311-00490/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	ràtios	de	
qualitat	en	el	servei	i	l’atenció	als	usu-
aris	de	les	estacions	amb	gestió	inte-
gral	de	la	xarxa	de	mitjana	distància	de	
Renfe
Tram. 311-00491/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	estacions	
de	la	xarxa	de	mitjana	distància	de	Ren-
fe	amb	gestió	integral
Tram. 311-00485/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	l’adjudicació	
de	les	estacions	de	la	xarxa	de	rodalia	
de	Renfe	amb	gestió	integral
Tram. 311-00486/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	l’adjudicació	
de	les	estacions	de	la	xarxa	de	mitjana	
distància	de	Renfe	amb	gestió	integral
Tram. 311-00487/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	procedi-
ment	d’adjudicació	de	les	estacions	
amb	gestió	integral	de	la	xarxa	de	ro-
dalia	de	Renfe
Tram. 311-00488/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).
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1.25.10.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	dades	rela-
tives	als	passatgers	que	accedeixen	als	
trens	del	servei	de	mitjana	distància	de	
Renfe	sense	pagar	bitllet
Tram. 311-00498/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	pressupost	
que	Renfe	Operadora	ha	destinat	a	in-
versions	en	seguretat	a	les	estacions	de	
la	xarxa	de	rodalia	del	2000	ençà
Tram. 311-00499/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	pressupost	
que	Renfe	Operadora	ha	destinat	a	in-
versions	en	seguretat	als	trens	de	la	
xarxa	de	rodalia	del	2000	ençà
Tram. 311-00500/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	nombre	de	
viatgers	del	servei	de	rodalia	de	Renfe	
del	2000	ençà
Tram. 311-00495/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	nombre	de	
viatgers	del	servei	de	mitjana	distància	
de	Renfe	del	2000	ençà
Tram. 311-00496/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	dades	re-
latives	als	passatgers	que	accedeixen	
als	trens	del	servei	de	rodalia	de	Renfe	
sense	pagar	bitllet
Tram. 311-00497/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).
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1.25.10.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	actuacions	
relatives	a	mesures	de	seguretat	als	
trens	de	la	xarxa	de	rodalia	de	Renfe	
del	2000	ençà
Tram. 311-00504/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	actuacions	
relatives	a	mesures	de	seguretat	a	les	
estacions	de	la	xarxa	de	mitjana	distàn-
cia	de	Renfe	del	2000	ençà
Tram. 311-00505/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	actuacions	
relatives	a	mesures	de	seguretat	als	
trens	de	la	xarxa	de	mitjana	distància	
de	Renfe	del	2000	ençà
Tram. 311-00506/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	pressupost	
que	Renfe	Operadora	ha	destinat	a	in-
versions	en	seguretat	a	les	estacions	de	
la	xarxa	de	mitjana	distància	del	2000	
ençà
Tram. 311-00501/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	pressupost	
que	Renfe	Operadora	ha	destinat	a	in-
versions	en	seguretat	als	trens	de	la	xar-
xa	de	mitjana	distància	del	2000	ençà
Tram. 311-00502/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	actuacions	
relatives	a	mesures	de	seguretat	a	les	
estacions	de	la	xarxa	de	rodalia	de	Ren-
fe	del	2000	ençà
Tram. 311-00503/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).
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1.25.10.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	coordinació	
dels	espais	d’acollida	transitoris	amb	la	
resta	de	recursos	per	a	la	integració	de	
l’alumnat	immigrant
Tram. 311-00565/08

Substanciació

Sessió núm. 17 de la Comissió d’Educació i Universi-
tats, tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 310).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	consultes	
amb	els	sindicats	i	les	entitats	represen-
tatives	del	món	educatiu	pel	que	fa	als	
espais	d’acollida	transitoris
Tram. 311-00566/08

Substanciació

Sessió núm. 17 de la Comissió d’Educació i Universi-
tats, tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 310).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	treball	del	
Departament	d’Educació	amb	els	ajun-
taments	de	Reus	(Baix	Camp)	i	Vic	(Oso-
na)	per	a	posar	en	marxa	els	espais	
d’acollida	transitoris
Tram. 311-00568/08

Substanciació

Sessió núm. 17 de la Comissió d’Educació i Universi-
tats, tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 310).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	estacions	
de	la	xarxa	de	rodalia	de	Renfe	que	te-
nen	personal	de	seguretat	durant	tot	el	
servei
Tram. 311-00507/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	estacions	
de	la	xarxa	de	mitjana	distància	de	Ren-
fe	que	tenen	personal	de	seguretat	du-
rant	tot	el	servei
Tram. 311-00508/08

Substanciació

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	substitució	
del	Programa	de	cases	d’oficis,	del	De-
partament	d’Educació
Tram. 311-00553/08

Substanciació

Sessió núm. 17 de la Comissió d’Educació i Universi-
tats, tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 310).
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1.25.10.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	els	ajuts	per	
a	la	mobilitat	dels	estudiants	de	cicles	
formatius	de	grau	superior	de	zones	de	
baixa	densitat	de	població
Tram. 311-00599/08

Substanciació

Sessió núm. 17 de la Comissió d’Educació i Universi-
tats, tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 310).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	previsió	d’in-
crementar	l’oferta	de	cicles	formatius	de	
grau	mitjà	i	de	grau	superior
Tram. 311-00750/08

Substanciació

Sessió núm. 17 de la Comissió d’Educació i Universi-
tats, tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 310).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	els	cicles	for-
matius	de	grau	mitjà	i	de	grau	superi-
or	que	incrementaran	l’oferta	el	curs	
2008-2009
Tram. 311-00751/08

Substanciació

Sessió núm. 17 de la Comissió d’Educació i Universi-
tats, tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 310).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	els	territoris	en	
què	s’incrementarà	l’oferta	de	cicles	for-
matius	de	grau	mitjà	i	de	grau	superior
Tram. 311-00752/08

Substanciació

Sessió núm. 17 de la Comissió d’Educació i Universi-
tats, tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 310).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	debat	i	el	
consens	amb	els	departaments	per	a	
posar	en	marxa	dels	espais	d’acollida	
transitoris
Tram. 311-00569/08

Substanciació

Sessió núm. 17 de la Comissió d’Educació i Universi-
tats, tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 310).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	considera-
ció	de	segregadors	dels	espais	d’aco-
llida	transitoris
Tram. 311-00570/08

Substanciació

Sessió núm. 17 de la Comissió d’Educació i Universi-
tats, tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 310).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	debat	i	el	
consens	amb	la	Secretaria	per	a	la	Im-
migració	per	a	posar	en	marxa	els	es-
pais	d’acollida	transitoris
Tram. 311-00571/08

Substanciació

Sessió núm. 17 de la Comissió d’Educació i Universi-
tats, tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 310).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	sistema	de	
beques
Tram. 311-00598/08

Substanciació

Sessió núm. 17 de la Comissió d’Educació i Universi-
tats, tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 310).
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1.25.10.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	els	criteris	de	
planificació	de	l’oferta	de	cicles	forma-
tius	de	grau	mitjà	i	de	grau	superior	per	
al	curs	2008-2009
Tram. 311-00756/08

Substanciació

Sessió núm. 17 de la Comissió d’Educació i Universi-
tats, tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 310).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	garantiment	
de	la	implantació	de	la	sisena	hora	en	
els	centres	dels	municipis	de	menys	de	
cinc	mil	habitants	el	curs	2008-2009
Tram. 311-00789/08

Substanciació

Sessió núm. 17 de la Comissió d’Educació i Universi-
tats, tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 310).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	els	recursos	
humans	previstos	per	a	la	implantació	
del	programa	Linkat
Tram. 311-00814/08

Substanciació

Sessió núm. 17 de la Comissió d’Educació i Universi-
tats, tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 310).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	planificació	
de	l’oferta	de	cicles	formatius	de	grau	
mitjà	i	de	grau	superior	amb	els	agents	
econòmics	i	socials
Tram. 311-00753/08

Substanciació

Sessió núm. 17 de la Comissió d’Educació i Universi-
tats, tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 310).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	paper	dels	
agents	econòmics	i	socials	en	la	impar-
tició	de	cicles	formatius	de	grau	mitjà	i	
de	grau	superior
Tram. 311-00754/08

Substanciació

Sessió núm. 17 de la Comissió d’Educació i Universi-
tats, tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 310).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	accions	
d’informació	i	orientació	a	les	famílies	
amb	fills	que	acaben	l’educació	secun-
dària	obligatòria	o	el	batxillerat
Tram. 311-00755/08

Substanciació

Sessió núm. 17 de la Comissió d’Educació i Universi-
tats, tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 310).
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1.25.15.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	companyies	aèries	san-
cionades	per	clàusules	abusives	per	
l’Agència	Catalana	del	Consum
Tram. 314-08161/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08160/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	raons	concretes	de	l’Agèn-
cia	Catalana	del	Consum	per	a	sancio-
nar	companyies	aèries	per	publicitat	
enganyosa
Tram. 314-08163/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08160/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	raons	concretes	de	l’Agèn-
cia	Catalana	del	Consum	per	a	sancio-
nar	companyies	aèries	per	clàusules	
abusives
Tram. 314-08164/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08160/08.

1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	companyies	aèries	san-
cionades	per	publicitat	enganyosa	per	
l’Agència	Catalana	del	Consum
Tram. 314-08160/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-08160/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les companyies aèries sancionades per publicitat enga-
nyosa per l’Agència Catalana del Consum

Grup Parlamentari: Mixt

Proponents: Rivera Díaz, Albert; Domingo Domingo, 
José

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Con-
sell Executiu, em correspon emetre la informació 
següent, que també dóna resposta a les preguntes 
amb NT 314-08161/08, 314-08163/08, 314-08164/08, 
314-08166/08 i 314-08167/08:

El motiu de les sancions imposades ha estat l’incompli-
ment de la normativa general de publicitat. En relació a 
les companyies inspeccionades, els preus del servei de 
vols anunciats a la publicitat en premsa escrita, fullets 
i pàgines web, no es corresponen amb els preus reals i 
finals a pagar pels consumidors. També ha estat objecte 
de sanció la veracitat sobre la disponibilitat real dels vols 
ofertats i les condicions informades als consumidors.

Pel que fa a les clàusules abusives, s’han constatat diver-
ses incidències, entre les quals destaca el fet que moltes 
de les clàusules suposen, en la pràctica, una reserva en 
favor de la companyia aèria de les facultats d’interpre-
tació o modificació unilateral de contracte sense mo-
tius vàlids especificats en aquest, o bé una limitació de 
l’obligació de la companyia de respectar els acords o 
compromisos adquirits, o la supeditació d’aquestes obli-
gacions al compliment de determinades formalitats.

S’adjunta un informe elaborat pels serveis de la Secre-
taria de Política Financera, Competència i Consum que 
dóna completa informació sobre l’objecte de les pregun-
tes formulades.

Barcelona, 15 de maig 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.
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Ateses les atribucions establertes a l’article 3.3.d) del 
Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, de-
nominació i determinació de l’àmbit de competència 
dels departaments de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya, en nom del Govern, i d’acord amb el que 
disposa l’article 144 del Reglament del Parlament, dono 
resposta a la pregunta 314-09356/08 amb el document 
annex.

Barcelona, 14 de maig de 2008

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

Annex

L’afirmació que es fa a la pregunta no és certa. Per tant, 
no és pot exposar el motiu d’un fet que no s’ha produït.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	l’inici	de	la	construcció	del	
centre	d’atenció	primària	de	les	Borges	
Blanques	(Garrigues)
Tram. 314-09411/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-09411/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’inici de la construcció del centre d’atenció primària de 
les Borges Blanques (Garrigues)

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:

El solar de l’antiga sitja del Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural és el lloc on es construirà el 
Centre d’Atenció Primària i l’acord amb l’Ajuntament 
recull que és aquest qui enderrocarà la sitja, cosa que 
està executant.

Barcelona, 13 de maig de 2008

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	
escrit	sobre	l’import	de	les	sancions	a	
companyies	aèries	per	publicitat	enga-
nyosa	aplicades	per	l’Agència	Catalana	
del	Consum
Tram. 314-08166/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08160/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	
escrit	sobre	l’import	de	les	sancions	a	
companyies	aèries	per	clàusules	abu-
sives	aplicades	per	l’Agència	Catalana	
del	Consum
Tram. 314-08167/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08160/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	l’absència	de	representants	
de	la	Generalitat	en	l’acte	de	lliurament	
d’obsequis	a	les	entitats	col·laboradores	
de	la	Festa	Major	de	Gràcia,	de	Barce-
lona
Tram. 314-09356/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-09356/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’absència de representants de la Generalitat a l’acte de 
lliurament d’obsequis a les entitats col·laboradores de la 
Festa Major de Gràcia, de Barcelona

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Fortuny i Torroella, M. Rosa
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	plantilla	i	les	persones	as-
signades	al	CAP	Sant	Feliu,	de	l’Hospi-
talet	de	Llobregat	(Barcelonès)
Tram. 314-09698/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-09698/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la plantilla i les persones assignades al CAP Sant Feliu, 
de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Pajares i Ribas, M. Belén

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

Les persones residents al barri de Sanfeliu de l’Hos-
pitalet de Llobregat formen part de la població que 
conforma l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) l’Hospitalet de 
Llobregat-1, Centre. La població d’aquesta ABS és atesa 
pels professionals de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) 
Centre en dos equipaments: el CAP Just Oliveras, que 
actua com a seu principal d’atenció de l’EAP, i el CAP 
Sanfeliu.

La població del barri de Sanfeliu que té com a centre 
de referència el CAP Sanfeliu és de 7.146 habitants. La 
població del barri de Sanfeliu de 0 a 14 anys que tenen 
com a centre de referència el CAP Sanfeliu és de 828. 
La població entre 14 i 18 anys que té com a centre de 
referència aquest CAP és de 250.

Quant a la plantilla aquest centre compta amb 17 pro-
fessionals que es distribueixen en les següents catego-
ries:

Unitat d’atenció al usuari 4

Auxiliar d’infermeria 2

Infermeria 5

Metges de família 4

Pediatria 1

Odontologia 1

A banda dels metges de família, els metges especialis-
tes que presten atenció al centre són un pediatre i un 
odontòleg. La resta d’especialitats es realitza al CAP 
Just Oliveras.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	
escrit	sobre	l’abandonament	escolar	a	
l’IES	Mig-Món,	de	Súria	(Bages)
Tram. 314-09614/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-09614/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’abandonament escolar a l’IES Mig-Món, de Súria 
(Bages)

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: López i Rueda, Rafael

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:

Es tramet en annex informació relativa a la taxa d’aban-
donament escolar de l’IES Mig-Món, de Súria (Bages). 
Les dades fan referència al terme «abandonament es-
colar» entès com la circumstància que es dóna quan 
un alumne abandona el centre sense acabar els estudis 
d’ESO, és a dir, sense acabar 4t d’ESO o en algun curs 
inferior.

Val a dir que la taxa d’abandonament escolar a l’IES 
Mig-Món de Súria ha estat durant el període 2003-2007 
inferior a la mitjana de Catalunya.

D’altra banda, al Departament d’Educació li consta 
un sol cas de disfuncions en la convivència escolar en 
aquest centre, el qual va comptar amb la col·laboració 
de la Inspecció Educativa.

Barcelona, 8 de maig de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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ment precís ofereix les millors condicions per recepci-
onar al pacient.

Barcelona, 13 de maig de 2008

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	obres	de	conservació	de	
la	carretera	T-11	que	ha	demanat	al	Mi-
nisteri	de	Foment	i	les	que	està	previst	
fer-hi	durant	el	2008
Tram. 314-09732/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-09732/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les obres de conservació de la carretera T-11 que ha 
demanat al Ministeri de Foment i les que està previst 
fer-hi durant el 2008

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Ruiz i Isern, Meritxell

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

Dins del Protocol de col·laboració signat l’any 2005 en-
tre aquest Departament i el Ministeri de Foment, que 
considera les actuacions a impulsar entre els anys 2006 
i 2012, està inclosa la reordenació d’accessos de la T-11 
entre l’aeroport de Reus i Tarragona.

D’acord amb l’anterior, al juliol de 2007 el Ministeri de 
Foment va adjudicar a l’empresa Corsan-Corviam per 
un import de 30,76 MEUR, les obres de reordenació 
d’accessos en la carretera T-11 (N-420). Tram: Aeroport 
de Reus-Tarragona. Posteriorment al 31 d’octubre de 
2007, es va publicar al BOE la relació de bens i drets 
afectats per les obres esmentades. Per últim, el passat 22 
de febrer de 2008 es va adjudicar el control i vigilància 
d’aquestes obres.

Les obres estan incloses als Pressupostos Generals 
de l’Estat amb una anualitat de 2,6 MEUR per a l’any 
2008. Per tant, aquestes obres podrien començar aquest 
any i acabar l’any 2010.

Barcelona, 7 de maig de 2008

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

L’horari d’atenció al públic és de 9 a 20 hores, de dilluns 
a divendres.

Barcelona, 13 de maig de 2008

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	l’atenció	pediàtrica	i	les	inter-
vencions	quirúrgiques	pediàtriques	a	la	
regió	sanitària	de	Lleida
Tram. 314-09719/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-09719/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’atenció pediàtrica i les intervencions quirúrgiques pe-
diàtriques a la regió sanitària de Lleida

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Montanya i Mías, Jordi

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

El nombre de menors en edat pediàtrica que tenen com 
a referència l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova 
és de 64.511 infants.

El centre habitual de derivació ordinària, en les ocasi-
ons que el tipus de cirurgia o complexitat desaconsella 
l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova és en primera 
opció l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron, atès 
que és el lloc d’origen del cirurgià pediàtric i és l’hos-
pital de referència.

Tots els infants que es deriven per cirurgia, que no són 
intervinguts a Lleida, són derivats al servei de cirur-
gia infantil de l’Hospital de la Vall d’Hebron. A l’any 
2006 van ser derivats 66 nens o nenes i a l’any 2007 
van ser derivats 52 nens a cirurgia pediàtrica de la Vall 
d’Hebron.

Els pacients per cirurgia cardíaca, toràcica i abdomi-
nal d’alta complexitat es deriven a l’Hospital de la Vall 
d’Hebron.

Davant d’una situació urgent l’infant és valorat en 
un primer moment pel pediatra d’urgències, metge 
urgenciò leg i especialista de la patologia quirúrgica 
que l’afecta. Posats en contacte amb la coordinació del 
servei d’emergències mèdiques (SEM), es decideix el 
centre més adient i s’activa bé, el mitja terrestre, SEM 
Pediàtric, o bé, el mitjà aeri, a l’hospital que en el mo-
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	tramitació	i	l’execució	d’una	
línia	de	rodalia	entre	Cornellà	i	Castell-
defels
Tram. 314-09734/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-09734/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la tramitació i l’execució d’una línia de rodalia entre 
Cornellà i Castelldefels

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Rull i Andreu, Josep

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avinent que 
aquesta pregunta ha estat resposta conjuntament amb la 
tramitació 314-09734/08 a la 314-09761/08.

Us enviem adjunta la informació sol·licitada.

Barcelona, 7 de maig de 2008

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	tramitació	i	l’execució	del	
desdoblament	de	la	línia	de	rodalia	en-
tre	Barcelona	i	Vic
Tram. 314-09735/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09734/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	freqüència	objectiu	i	l’ofer-
ta	de	servei	mínim	per	al	tram	de	Reus	
a	Barcelona	de	les	línies	Ca3	i	Ca6	i	de	
la	línia	Ca4	i	sobre	les	millores	dutes	a	
terme	en	aquestes	línies
Tram. 314-09733/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-09733/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la freqüència objectiu i l’oferta de servei mínim per 
al tram de Reus a Barcelona de les línies Ca3 i Ca6 
i de la línia Ca4 i sobre les millores dutes a terme en 
aquestes línies

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Ruiz i Isern, Meritxell

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

El Pla de Transport de Viatgers de Catalunya 2008-2012 
encara no està aprovat. Actualment, un cop finalitzada 
la informació pública, s’estan valorant, les al·legacions 
formulades per tal de disposar del text definitiu que ha 
de ser sotmès als informes preceptius establerts a la 
normativa vigent amb caràcter previ a la seva aprovació 
pel Govern.

En relació amb els serveis de transport ferroviari en-
tre Reus i Barcelona, el Pla preveu el manteniment de 
l’oferta de serveis actuals. Cal tenir present també, que 
el Pla preveu la creació d’uns nous serveis ferroviaris 
de rodalies al Camp de Tarragona, que en el cas de la 
ciutat de Reus, han de possibilitar disposar de fins a 6 
expedicions en hora punta entre Reus i Tarragona i que 
milloraran substancialment les possibilitats de coordi-
nació amb la resta de serveis de la xarxa de transport 
públic.

La implementació d’aquests serveis resta condicionada 
al traspàs efectiu de la competència a la Generalitat de 
Catalunya.

Barcelona, 7 de maig de 2008

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	tramitació	i	l’execució	de	
l’actuació	a	la	xarxa	de	rodalia	per	a	in-
tegrar	el	ferrocarril	a	Montmeló
Tram. 314-09739/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09734/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	tramitació	i	l’execució	de	
l’actuació	a	la	xarxa	de	rodalia	per	a	so-
terrar	la	línia	al	pas	per	Sant	Feliu	de	
Llobregat
Tram. 314-09740/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09734/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	tramitació	i	l’execució	de	
l’actuació	a	l’intercanviador	Sagrera-
Meridiana
Tram. 314-09741/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09734/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	tramitació	i	l’execució	de	
l’actuació	a	la	xarxa	de	rodalia	per	a	so-
terrar	la	línia	al	pas	per	l’Hospitalet	de	
Llobregat
Tram. 314-09736/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09734/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	tramitació	i	l’execució	del	
soterrament	de	la	línia	de	rodalia	Bar-
celona	-	Portbou	al	pas	per	Montcada	
i	Reixac
Tram. 314-09737/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09734/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	tramitació	i	l’execució	de	
l’actuació	a	la	xarxa	de	rodalia	per	a	ac-
cedir	a	l’aeroport	de	Barcelona
Tram. 314-09738/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09734/08.
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	tramitació	i	l’execució	de	
l’actuació	a	l’intercanviador	de	Sabadell	
Nord
Tram. 314-09745/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09734/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	tramitació	i	l’execució	de	
l’actuació	a	l’intercanviador	de	l’Arc	de	
Triomf
Tram. 314-09746/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09734/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	tramitació	i	l’execució	de	
l’actuació	als	intercanviadors	de	la	línia	
ferroviària	entre	el	Papiol	i	Mollet	del	
Vallès
Tram. 314-09747/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09734/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	tramitació	i	l’execució	de	
l’actuació	a	l’intercanviador	de	Marto-
rell
Tram. 314-09742/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09734/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	tramitació	i	l’execució	de	
l’actuació	a	l’intercanviador	de	la	Tor-
rassa
Tram. 314-09743/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09734/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	tramitació	i	l’execució	de	
l’actuació	a	l’intercanviador	del	Prat	de	
Llobregat
Tram. 314-09744/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09734/08.

Fascicle segon
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	tramitació	i	l’execució	de	
l’actuació	de	renovació	de	la	línia	Reus	-		
Móra	d’Ebre	de	la	xarxa	regional
Tram. 314-09751/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09734/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	tramitació	i	l’execució	del	
pla	de	millora	de	les	estacions	de	la	xar-
xa	regional
Tram. 314-09752/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09734/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	tramitació	i	l’execució	de	
l’actuació	de	supressió	dels	passos	a	
nivell
Tram. 314-09753/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09734/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	tramitació	i	l’execució	de	
l’actuació	a	la	variant	de	Figueres	de	la	
xarxa	ferroviària	regional
Tram. 314-09748/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09734/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	tramitació	i	l’execució	de	
l’actuació	de	renovació	de	la	línia	Bar-
celona	-	Manresa	-	Lleida	de	la	xarxa	re-
gional
Tram. 314-09749/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09734/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	tramitació	i	l’execució	de	
l’actuació	de	renovació	de	la	línia	Vic	-	
Puigcerdà	de	la	xarxa	regional
Tram. 314-09750/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09734/08.
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	tramitació	i	l’execució	de	
l’actuació	de	millora	del	tram	entre	Llei-
da	i	la	Pobla	de	Segur	de	la	línia	de	Fer-
rocarrils	de	la	Generalitat
Tram. 314-09757/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09734/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	tramitació	i	l’execució	de	
l’actuació	al	tram	del	port	de	Barcelona	
de	la	xarxa	de	mercaderies
Tram. 314-09758/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09734/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	tramitació	i	l’execució	de	
l’actuació	d’adaptació	de	la	xarxa	de	
mercaderies	entre	Castellbisbal	i	Mo-
llet	del	Vallès
Tram. 314-09759/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09734/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	
escrit	sobre	la	tramitació	i	l’execució	
de	l’actuació	de	prolongació	de	la	lí-
nia	de	Ferrocarrils	de	la	Generalitat	a	
Terrassa
Tram. 314-09754/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09734/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	tramitació	i	l’execució	de	
l’actuació	de	prolongació	de	la	línia	de	
Ferrocarrils	de	la	Generalitat	a	Saba-
dell
Tram. 314-09755/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09734/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	tramitació	i	l’execució	de	
l’actuació	de	desdoblament	de	la	línia	
de	Ferrocarrils	de	la	Generalitat	al	Llo-
bregat
Tram. 314-09756/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09734/08.
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Em plau donar resposta a la pregunta escrita de refe-
rència, amb la informació facilitada per la Secretaria 
d’Afers Exteriors.

Barcelona, 8 de maig de 2008

Josep-Lluís Carod-Rovira
Vicepresident

Annex

El Vicepresident va anar acompanyat de la Secretària 
d’Afers Exteriors, el cap de l’Oficina del Gabinet, el cap 
de Comunicació, la cap de Protocol del Vicepresident, 
una tècnica de premsa, un intèrpret, un fotògraf i un 
escorta. També va viatjar el Director General de Rela-
cions Internacionals acompanyant a una delegació de 
diputats de la Comissió d’Acció Exterior i Unió Europea 
del Parlament de Catalunya.

Van desplaçar-se a Berlín set periodistes. El depar-
tament de la Vicepresidència no assumeix el cost del 
viatge d’aquests.

El cost total del viatge ha estat de 15.136,15 euros cor-
responents als bitllets d’avió (5.362,16 euros), a l’allot-
jament (4.277,50 euros), als desplaçaments interns 
(3.345,50 euros) i a la manutenció i altres despeses 
(2.150,99 euros).

Roser Clavell i Soldevila
La secretària

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	l’emplaçament	d’òrgans	judi-
cials	a	les	noves	dependències	de	l’edi-
fici	judicial	de	Reus	(Baix	Camp)
Tram. 314-09774/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-09774/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’emplaçament d’òrgans judicials a les noves dependèn-
cies de l’edifici judicial de Reus (Baix Camp)

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Ruiz i Isern, Meritxell

En les noves dependències de l’edifici judicial de Reus 
s’ubiquen els serveis següents:

Planta soterrània: Aparcament i arxius. Ocupació 
100%

Planta baixa: 6 Sales de vistes. Ocupació 100%

Planta primera: Institut de Medicina Legal de Cata-
lunya, Deganat, tècnics del Departament de Justícia i 
Col·legi de Procuradors. Ocupació 100%.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	tramitació	i	l’execució	de	
l’actuació	a	l’estació	de	la	Llagosta	de	
la	xarxa	de	mercaderies
Tram. 314-09760/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09734/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	tramitació	i	l’execució	de	
l’actuació	en	un	apartador	de	l’Aldea	de	
la	xarxa	de	mercaderies
Tram. 314-09761/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09734/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	viatge	a	Berlín	del	conseller	
de	la	Vicepresidència	per	a	inaugurar	la	
Delegació	del	Govern	de	la	Generalitat	
a	Alemanya
Tram. 314-09770/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-09770/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el viatge Berlín del conseller de la Vicepresidència per 
a inaugurar la Delegació del Govern de la Generalitat 
a Alemanya

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Mejías Sánchez, Carina
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	previsió	de	canviar	les	am-
bulàncies	aèries
Tram. 314-09781/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-09781/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió de canviar les ambulàncies aèries

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Laïlla i Jou, M. Assumpció

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi-
nent que les noves unitats de suport vital avançat aeri 
que han substituït els aparells antics han iniciat el seu 
servei en les dates que consten a l’annex.

Barcelona, 13 de maig de 2008

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	de	places	d’hos-
pital	de	dia	per	a	adults	amb	malaltia	
mental	creades	el	2006
Tram. 314-09782/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-09782/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de places d’hospital de dia per a adults amb 
malaltia mental creades el 2006

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Laïlla i Jou, M. Assumpció

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avinent que 
les preguntes amb NT 314-09782/08, 314-09783/08, 

Planta segona: Jutjat Social, Registre Civil, Col·legi de 
Graduats Socials. Ocupació 66%

Planta tercera: En procés de trasllat.

Una vegada consensuat amb els diferents operadors 
jurídics es procedirà a establir el calendari de trasllat 
més concret.

D’altra banda, en data 25 d’abril de 2008, al DOGC, 
número 5119, es va publicar l’anunci de licitació de 
l’execució de les obres de reforma del Jutjat de Guàrdia, 
Registre Civil i altres dependències de planta baixa i 
soterrani de l’edifici judicial de Reus, situat a l’avingu-
da Maria Fortuny, 73, de Reus. Aquestes obres tenen un 
pressupost base de licitació, IVA inclòs, de 1.112.120,45 
euros, i un termini d’execució previst de 7 mesos. Per 
tant la previsió és que les obres acabin a principis de 
l’any 2009.

Barcelona, 15 de maig de 2008

Montserrat Tura i Camafreita
Consellera de Justícia

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	deficiències	de	l’escola	
pública	Lanaspa,	de	Terrassa	(Vallès	
Occidental)
Tram. 314-09780/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-09780/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les deficiències de l’escola pública Lanaspa, de Terrassa 
(Vallès Occidental)

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Rull i Andreu, Josep

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

El Departament d’Educació ha sol·licitat la realització 
d’un estudi de viabilitat per analitzar quina és la situació 
de l’escola pública Lanaspa, de Terrassa, i valorar la 
possibilitat d’ampliació a dues línies. En funció d’aquest 
estudi i de les disponibilitats pressupostàries es prendrà 
la decisió corresponent, que s’informarà a la comunitat 
educativa del CEIP Lanaspa.

Barcelona, 15 de maig de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
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tal, social, educatiu, laboral a més del corresponent a 
l’àmbit de la salut.

Les previsions per l’any 2008 i successius són de conti-
nuar amb el desplegament de recursos per assolir pro-
gressivament les ràtios fixats pel Mapa Sanitari, Socio-
sanitari i de Salut Pública de Catalunya, amb un horitzó 
de 3,5 places per deu mil habitants per l’any 2015. La 
posta en marxa efectiva dels nous recursos es realitzarà 
d’acord amb les disponibilitats.

Quant al nombre de places de centres de dia per a l’aten-
ció de persones adultes creades, l’any 2006 es va am-
pliar amb 27 places la dotació dels Centres de Dia en 
salut mental de Catalunya, i l’any 2007 es va ampliar 
amb 106 places.

Barcelona, 13 de maig de 2008

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	de	places	d’hospi-
tal	de	dia	per	a	adults	amb	malaltia	men-
tal	creades	el	2007
Tram. 314-09783/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09782/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	de	places	d’hospi-
tal	de	dia	per	a	adults	amb	malaltia	men-
tal	que	es	preveu	crear	el	2008
Tram. 314-09784/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09782/08.

314-09784/08, 314-09785/08, 314-09786/08 i 
314-09787/08 es responen conjuntament.

El Pla director de salut mental i addiccions, elaborat 
amb un ampli consens de les entitats representatives del 
sector de la salut mental i les drogodependències (soci-
etats científiques, entitats proveïdores, associacions de 
professionals, associacions de familiars i associacions 
d’usuaris) defineix les bases del model que es vol desen-
volupar a Catalunya en els propers anys, en la línia de 
Pla d’Acció Europeu per a la Salut Mental. Per ampliar 
aquesta informació es pot accedir a la pàgina web del 
Departament de Salut:

http: //www.gencat.cat/salut/depsan/units/sanitat/html/
ca/dir489/index.html

El Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública de Ca-
talunya, estableix els criteris de planificació dels serveis, 
tant sanitaris com socials, en relació amb les necessitats 
d’atenció a la salut mental i les drogodependències. El 
mapa sanitari proporciona també les orientacions so-
bre el desenvolupament i l’adequació dels serveis en 
el territori, amb una perspectiva de futur i una visió 
global sobre el conjunt dels serveis. Per ampliar aquesta 
informació es pot accedir a la pàgina web del Depar-
tament de Salut: http: //www.gencat.net/salut/depsan/
units/sanitat/html/ca/dir488/index.html

Com a concepte de places creades, entenem que es re-
fereix a l’augment de recursos que es poden posar en 
marxa en un any determinat.

Així, l’increment de recursos d’hospitalització parcial 
a Catalunya l’any 2006 es correspon a 57 noves places 
d’hospital de dia d’adults. L’any 2007 es correspon a 155 
noves places d’hospital de dia d’adults.

En relació a la dotació de places d’Hospital de Dia a Ca-
talunya, s’ha assolit el 100% d’acompliment dels criteris 
de planificació fixats pel Mapa Sanitari, Sociosanitari 
i de Salut Pública de Catalunya, que és d’una plaça per 
deu mil habitants majors de 18 anys.

Per a l’any 2008 s’ha previst un increment de 20 places 
d’Hospital de Dia a Barcelona, amb l’objectiu d’atendre 
persones amb trastorns orgànics cerebrals amb trastorns 
de conducta.

Des del Pla Director de Salut Mental i Addiccions s’està 
impulsant els darrers anys, un procés de transformació 
dels Centres de Dia en Serveis de Rehabilitació Comu-
nitària en salut mental, amb l’objectiu de promoure la 
inserció social i laboral de les persones amb malaltia 
mental.

Mentre el sistema de pagament dels Centres de Dia es 
basen en un model estructural (places i estades), el nou 
model proposat en els serveis de rehabilitació comu-
nitària es formula en base als processos assistencials, 
i disposa d’un sistema de pagament adaptat a aquesta 
realitat.

Per tant, cal aclarir que el desenvolupament dels re-
cursos de rehabilitació en salut mental no pot basar-se 
únicament en el concepte de plaça de Centre de Dia, i 
s’ha de complementar amb la posta en marxa d’altres 
programes que tenen un fort caràcter interdepartamen-
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	part	que	correspon	a	Cata-
lunya	de	la	partida	pressupostària	dels	
pressupostos	generals	de	l’Estat	desti-
nada	a	cofinançar	la	creació	de	places	
de	primer	cicle	d’educació	infantil
Tram. 314-09791/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-09791/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la part que correspon a Catalunya de la partida pressu-
postària dels pressupostos generals de l’Estat destinada 
a cofinançar la creació de places de primer cicle d’edu-
cació infantil

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 21 de febrer de 2008 el Ministeri d’Educació i Cièn-
cia i les Comunitats Autònomes, reunits en Comissió 
General d’Educació, van acordar el cofinançament 
de la construcció i creació de places de primer cicle 
d’educació infantil, a càrrec d’una partida pressupos-
tària específica dels Pressupostos Generals de l’Estat 
de l’any 2008.

El criteri per a la distribució dels crèdits serà, principal-
ment, la població infantil compresa entre 0 i 3 anys.

Per tal que Catalunya pugui rebre els crèdits correspo-
nents, se signarà un conveni de col·laboració entre el 
Ministeri d’Educació i Ciència i la Generalitat de Cata-
lunya, en el qual s’establiran les concrecions de l’acord 
assolit, incloent-hi l’import dels esmentats crèdits.

Aquest import s’inserirà en el programa de foment de 
creació de places públiques de llars d’infants que el De-
partament d’Educació va posar en funcionament en el 
marc de l’establert en l’Acord de col·laboració, de 14 de 
febrer de 2005, signat pel Departament d’Educació i les 
Entitats Municipalistes i que donava compliment a allò 
que estableix la Llei 5/2004, de 9 de juliol, de creació 
de llars d’infants de qualitat.

Barcelona, 9 de maig de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	de	places	de	cen-
tres	de	dia	per	a	adults	amb	malaltia	
mental	que	es	preveu	crear	el	2008
Tram. 314-09785/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09782/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	de	places	de	cen-
tres	de	dia	per	a	adults	amb	malaltia	
mental	creades	el	2007
Tram. 314-09786/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09782/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	de	places	de	cen-
tres	de	dia	per	a	adults	amb	malaltia	
mental	creades	el	2006
Tram. 314-09787/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09782/08.
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La proposta de decret té una fase d’exposició pública on 
es poden presentar al·legacions tant a nivell individual 
com de col·lectius. Un cop valorades les al·legacions i, 
si escau, acceptades, es procedeix a la publicació del 
decret corresponent.

Barcelona, 15 de maig de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	criteri	de	selecció	d’experts	
per	a	elaborar	el	currículum	de	l’educa-
ció	infantil
Tram. 314-09794/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09793/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	prolongació	del	termini	de	
presentació	dels	projectes	lingüístics	
dels	centres	educatius
Tram. 314-09800/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-09800/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la prolongació del termini de presentació dels projectes 
lingüístics dels centres educatius

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:

L’allargament del termini de presentació del Projecte 
Lingüístic dels centres educatius fins el 30 de juny té 
com a objectiu donar més temps als centres per elaborar 
aquest document que requereix una reflexió aprofundida 
dins els claustres.

El Departament d’Educació, per tal de facilitar aquesta 
reflexió, ha posat a l’abast dels centres uns materials per 
ajudar a elaborar el projecte lingüístic. La presentació 
d’aquests materials als directors dels centres de tots els 

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	criteri	de	selecció	d’experts	
per	a	elaborar	el	currículum	de	l’educa-
ció	primària
Tram. 314-09793/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-09793/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
criteri de selecció d’experts per a elaborar el currículum 
de l’educació primària

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, es dóna resposta a les iniciatives parlamentà-
ries núm. 314-09793/08 i 314-09794/08:

La responsabilitat de l’elaboració del currículum de 
l’educació infantil i primària és del Departament d’Edu-
cació, el qual en una primera fase compta amb la col-
laboració d’experts provinents de camps diversos com 
professorat en actiu, professorat universitari relacionat 
amb la formació del professorat, inspecció educativa i 
tècnics del propi Departament.

Pel que fa als criteris de selecció d’experts, a més de 
considerar la seva idoneïtat en relació amb la tasca, tam-
bé es té en compte que hi hagi una representació àmplia 
del conjunt en relació amb els camps esmentats.

El nombre total d’experts que han intervingut en l’ela-
boració del currículum de l’educació infantil ha estat de 
vint-i-dos, distribuïts entre els col·lectius següents:

Professorat en actiu 12
Inspector d’Educació 1
Professorat universitari 1
Tècnics del Departament d’Educació  8

El nombre total d’experts que han intervingut en l’elabo-
ració del currículum de l’educació primària ha estat de 
quaranta-quatre, distribuïts entre els col·lectius següents:

Professorat en actiu 23
Inspector d’Educació 4
Professorat universitari 8
Tècnics del Departament d’Educació 8
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	gestions	dutes	a	terme	
perquè	el	Ministeri	d’Educació	i	Cièn-
cia	reguli	reglamentàriament	l’exerci-
ci	per	titulats	universitaris	de	funcions	
docents	diferents	de	les	assignades	a	
llur	cos
Tram. 314-09802/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-09802/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les gestions dutes a terme perquè el Ministeri d’Edu-
cació i Ciència reguli reglamentàriament l’exercici per 
titulats universitaris de funcions docents diferents de 
les assignades a llur cos

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:

S’han reunit diverses vegades delegacions del Depar-
tament d’Educació i del Ministerio de Educación y 
Ciencia per treballar sobre el projecte de Reial Decret 
pel qual es defineixen les condicions de formació per 
a l’exercici de la docència en l’educació secundària 
obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els 
ensenyaments de règim especial.

Barcelona, 15 de maig de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

territoris s’ha desenvolupat durant el segon trimestre 
del curs 2007-2008, entre el 14 de gener i el 5 de març 
de 2008.

Aquests materials són accessibles al web de la Xarxa 
Telemàtica Educativa de Catalunya: http: //www.xtec.
cat/lic/projecte_ling.htm.

Tenint en compte, a més, que la Inspecció d’Educació 
ha de supervisar i autoritzar tots els projectes lingüístics 
dels centres d’ensenyament primari públics i concertats, 
s’ha considerat adient de fer la modificació del termini 
del 30 d’abril fins al 30 de juny.

Barcelona, 8 de maig de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	
escrit	sobre	les	orientacions	donades	
als	centres	educatius	per	a	l’elaboració	
dels	projectes	lingüístics	i	la	distribució	
horària	de	les	àrees	lingüístiques	en	el	
cicle	inicial
Tram. 314-09801/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-09801/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les orientacions donades als centres educatius per 
a l’elaboració dels projectes lingüístics i la distribució 
horària de les àrees lingüístiques en el cicle inicial

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 que es va donar res-
posta a aquesta pregunta en la contesta de la iniciativa 
parlamentària 314-09800/08.

Barcelona, 15 de maig de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	
escrit	sobre	els	ajuts	atorgats	per	a	la	
producció	de	la	pel·lícula	Vicky Cristina 
Barcelona
Tram. 314-09804/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-09804/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els ajuts atorgats per a la producció de la pel·lícula Vicky 
Cristina Barcelona

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Mejías Sánchez, Carina

D’acord amb allò que disposen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
avinent que Turisme de Catalunya va signar un con-
tracte de patrocini publicitari amb la Societat Media-
producción S. L, coproductora del llargmetratge Vicki 
Cristina Barcelona.

L’Objectiu d’aquest acord és aprofitar el gran impacte 
mediàtic i comunicatiu que el Sr. Allen té internacional-
ment i, en particular a Europa, mercat de procedència 
de la gran majoria del turisme estranger amb destinació 
Catalunya.

L’import del contracte de patrocini publicitari del Con-
sorci Turisme de Catalunya amb la societat Mediapro-
ducción, S. L., és de 750.000 euros.

Les contraprestacions ofertes són les següents:

– Realitzar en el territori de Catalunya la majoria de les 
escenes dels rodatges d’exteriors de la pel·lícula.

– Inserir el nom de l’entitat patrocinadora, és a dir, del 
consorci Turisme de Catalunya i el logotip de la mar-
ca «Catalunya» en els títols de crèdit de la pel·lícula. 
Aquesta inserció es durà a terme en totes les còpies de 
l’esmentada pel·lícula que es projectin tant a nivell d’Es-
tat espanyol com internacionalment, excepte als EUA. 
Així mateix, en els títols de crèdit de la pel·lícula haurà 
de fer-se constar: «amb la col·laboració i el suport de la 
Generalitat de Catalunya».

– Fer tots els possibles per fer constar el patrocini del 
consorci Turisme de Catalunya, amb el logotip de la 
marca «Catalunya», en els programes, cartells i altres 
elements publicitaris de la pel·lícula.

– Incloure el nom del consorci Turisme de Catalunya, 
o qualsevol altre que aquest organisme determini, en 
totes les referències que es facin de la pel·lícula a nivell 
de premsa, així com a les campanyes que s’efectuïn 
per promocionar l’esmentada pel·lícula a l’Estat espa-

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	els	ajuts	atorgats	a	Mediapro	
per	a	la	producció	de	pel·lícules	els	dar-
rers	quatre	anys
Tram. 314-09803/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-09803/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els ajuts atorgats a Mediapro per a la producció de pel-
lícules els darrers quatre anys

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Mejías Sánchez, Carina

En resposta a la pregunta amb núm. de tramitació 
314-09803/08, formulada per la Il·lustre Senyora Ca-
rina Mejías Sánchez, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 144 del Reglament del Parlament de 
Catalunya, i en nom del Consell Executiu, em correspon 
informar del següent:

L’Institut Català de les Indústries Culturals ha conce-
dit, en el període 2004-2007, subvencions a l’empresa 
productora Mediaproducción, SL. Aquesta empresa ha 
presentat durant el període esmentat diverses sol·licituds 
de subvenció d’acord amb les convocatòries per a la 
concessió de subvencions publicades als Diaris Ofi-
cials de la Generalitat de Catalunya núm. 4152, 4323, 
4568, 4594, 4601, 4874, 4899, 4843 i 4907, l’import de 
les quals ha estat carregat a la partida pressupostària 
470.0001.

Les condicions i/o requisits per a l’atorgament d’aques-
tes subvencions es detallen a les bases de les línies de 
subvenció publicades als Diaris Oficials de la Genera-
litat de Catalunya núm. 4152, 4323, 4568, 4594, 4601, 
4843, 4872, 4822 i 4899.

Barcelona, 9 de maig de 2008

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

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



Núm. 270 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 27 de maig de 2008

67

TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIó

1.25.15.

Sr. Joan Miquel Roca, coordinador de Relacions Insti-
tucionals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

– La Comitiva tècnica va ser:

Sr. Carles Fabró, cap del Gabinet de Relacions Externes 
i Protocol de la Presidència

Sra. Lluna Baltasar, redactora del Gabinet de Premsa

Sra. Sandra Hernández Morante, tècnica del Gabinet 
de RREE i Protocol

Sr. Rubén Moreno, fotògraf oficial del President

Sr. Miguel Jelelaty, intèrpret

– Policia - Mossos d’Esquadra

Sr. Lluis Vivancos, escorta, policia - mosso d’Esqua-
dra

Sr. Miquel Ángel Zumaquero, policia - mosso d’Es-
quadra

Sr. Jaume Tornamorell, escorta, policia - mosso d’Es-
quadra

– Pel que fa als periodistes, van acompanyar al Molt 
Honorable President de la Generalitat 19 periodistes i 
dos corresponsals, i el cost el va pagar cada mitjà de 
comunicació.

– El cost del viatge del Molt Honorable President de 
la Generalitat i del seu seguici al Marroc ha estat el 
següent:

Concepte Import

Transport 36.680,20 euros 
Allotjament 10.782,48 euros 
Altres despeses diverses  
i manutencions 22.951,32 euros

Total 70.414,00 euros

– Pel que fa al resultat, s’han reforçat els llaços institu-
cionals, s’han identificat interessos comuns i àmbits de 
cooperació, i s’han obert noves possibilitats d’intercan-
vis comercials i econòmics.

nyol i per fer-ho constar internacionalment, excepte als 
EUA.

– Comptar amb la participació del consorci de Turisme 
de Catalunya en la presentació de la pel·lícula a la ciutat 
de Barcelona, quan comenci el rodatge, en l’estrena de 
la pel·lícula i altres actes que es duguin a terme per a la 
difusió de la mateixa.

Barcelona, 8 de maig de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	viatge	del	president	de	la	
Generalitat	al	Marroc
Tram. 314-09805/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-09805/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
viatge del president de la Generalitat al Marroc

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Mejías Sánchez, Carina

Ateses les atribucions establertes a l’article 3.3.d) del 
Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, de-
nominació i determinació de l’àmbit de competència 
dels departaments de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya, en nom del Govern, i d’acord amb el que 
disposa l’article 144 del Reglament del Parlament, dono 
resposta a la pregunta 314-09805/08 amb el document 
annex.

Barcelona, 14 de maig de 2008

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

Annex

– L’objectiu del viatge ha estat el reforçament dels lla-
ços institucionals entre els governs marroquí i català, 
la consolidació de les relacions econòmiques i empre-
sarials amb el Marroc i en definitiva, la creació de nous 
llaços de cooperació i amistat entre els dos països.

– La Comitiva oficial va ser:

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

Sr. Antoni Bolaño, director de Comunicació

Sr. Albert Moreno, assessor del President per a Políti-
ques Internacionals
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	previsió	de	tancament	del	
centre	d’atenció	primària	de	Vidreres	
(Selva)
Tram. 314-10041/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-10041/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió de tancament del centre d’atenció primària 
de Vidreres (Selva)

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Casadesús i Barceló, Eudald

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi-
nent que el Departament de Salut no s’ha plantejat en 
cap moment deixar de prestar atenció sanitària al CAP 
Vidreres.

Barcelona, 13 de maig de 2008

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	
escrit	sobre	les	mesures	per	a	afavorir	
l’augment	de	la	taxa	de	natalitat
Tram. 314-10112/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-10112/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures per a afavorir l’augment de la taxa de na-
talitat

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Renom i Vallbona, M. Glòria

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que el 
Govern de la Generalitat de Catalunya ha adaptat les 
seves actuacions als canvis socials accelerats que es 
produeixen actualment. En aquest sentit, i en relació de 
les famílies en tant que estructura bàsica de les relacions 

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	cost	d’elaboració	de	l’Avant-
projecte	de	pla	territorial	de	l’àmbit	me-
tropolità	de	Barcelona
Tram. 314-09806/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-09806/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cost d’elaboració de l’Avantprojecte de pla territorial 
de l’àmbit metropolità de Barcelona

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:

Les despeses generades per la redacció del PTMB, des 
del seu inici l’any 1989 fins al final de l’any 2003, foren 
de 17.451.872 euros (en valors constants 2008).

Les despeses generades per la redacció del nou projecte 
de PTMB, des de l’inici de l’any 2004 fins a finals de 
l’any 2007, ha estat de 2.014.325 euros (en valors cons-
tants de 2008).

Barcelona, 7 de maig de 2008

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RE-
TIRADA, CANVI O DECAïMENT

2.25. PREGUNTES AL GOVERN

2.25.05. PREGUNTES ORALS EN EL PLE

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	el	Ple	sobre	la	lluita	contra	el	
consum	de	droga	entre	els	joves
Tram. 310-00212/08

Decaïment

Sessió plenària núm. 37, tinguda el dia 21.05.2008 
(DSPC-P 52).

2.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIó

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	vies	de	la	
xarxa	del	servei	de	rodalia	de	Renfe	per	
on	circulen	trens	de	mercaderies
Tram. 311-00344/08

Retirada

Retirada: Josep Rull i Andreu, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió.

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

afectives interpersonals i factor de cohesió de la socie-
tat, l’acció del Govern de la Generalitat s’emmarca en 
l’impuls de polítiques de suport a les famílies. Aquesta 
perspectiva es troba en estreta sintonia amb els planteja-
ments establerts per les institucions europees en què es 
recomana centrar els esforços en l’atenció a les famílies 
com a espais en què s’articulen drets i deures.

En definitiva es tracta d’una conceptualització de les 
polítiques familiars que comporta un repartiment de 
funcions i responsabilitats tot situant l’actuació pública 
en l’àmbit de les polítiques positives i facilitadores. És 
sota aquest plantejament que des del Departament d’Ac-
ció Social i Ciutadania s’ofereix a les famílies diversos 
recursos d’empoderament per als processos de cura dels 
infants, per a la potenciació del lleure familiar així com 
per a la disposició de temps personal, familiar i laboral. 
És també sota aquest plantejament que el Govern de la 
Generalitat impulsa un programa de transferència de 
rendes basat en prestacions econòmiques universals a 
les famílies amb infants a càrrec que alhora reconeix les 
especificitats de les famílies nombroses i monoparentals 
en la cura dels infants.

En definitiva doncs, l’objectiu principal de l’acció de 
govern en matèria de suport a les famílies és incremen-
tar-ne la qualitat de vida i facilitar-ne les condicions 
per a l’exercici de la seva funció com a unitat bàsica de 
benestar i desenvolupament personal i col·lectiu.

Barcelona, 13 de maig de 2008

Carme Capdevila i Palau
Consellera d’Acció Social i Ciutadania
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	els	trams	de	
la	xarxa	de	rodalia	de	Renfe	que	estan	
desdoblats
Tram. 311-00350/08

Retirada

Retirada: Josep Rull i Andreu, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió.

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	els	trams	de	la	
xarxa	de	mitjana	distància	de	Renfe	que	
estan	desdoblats
Tram. 311-00351/08

Retirada

Retirada: Josep Rull i Andreu, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió.

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	previsió	de	
desdoblament	dels	trams	de	la	xarxa	de	
rodalia	de	Renfe	que	tenen	via	única
Tram. 311-00352/08

Retirada

Retirada: Josep Rull i Andreu, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió.

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	vies	de	la	
xarxa	del	servei	de	mitjana	distància	de	
Renfe	per	on	circulen	trens	de	merca-
deries
Tram. 311-00345/08

Retirada

Retirada: Josep Rull i Andreu, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió.

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	els	trams	de	la	
xarxa	de	rodalia	de	Renfe	que	tenen	via	
única
Tram. 311-00348/08

Retirada

Retirada: Josep Rull i Andreu, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió.

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	els	trams	de	la	
xarxa	de	mitjana	distància	de	Renfe	que	
tenen	via	única
Tram. 311-00349/08

Retirada

Retirada: Josep Rull i Andreu, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió.

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	nombre	
d’estacions	adaptades	de	la	xarxa	fer-
roviària
Tram. 311-00459/08

Retirada

Retirada: Josep Rull i Andreu, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió.

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	nombre	d’es-
tacions	de	la	xarxa	ferroviària	que	tenen	
les	andanes	adaptades
Tram. 311-00460/08

Retirada

Retirada: Josep Rull i Andreu, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió.

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	els	indicadors	
emprats	per	a	conèixer	el	grau	d’adap-
tació	de	les	estacions	i	els	trens	de	la	
xarxa	ferroviària	de	Renfe
Tram. 311-00465/08

Retirada

Retirada: Josep Rull i Andreu, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió.

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	previsió	de	
desdoblament	dels	trams	de	la	xarxa	
de	mitjana	distància	de	Renfe	que	te-
nen	via	única
Tram. 311-00353/08

Retirada

Retirada: Josep Rull i Andreu, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió.

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	relació	d’es-
tacions	de	la	xarxa	de	rodalia	de	Renfe
Tram. 311-00451/08

Retirada

Retirada: Josep Rull i Andreu, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió.

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	relació	d’es-
tacions	de	la	xarxa	de	mitjana	distància	
de	Renfe
Tram. 311-00452/08

Retirada

Retirada: Josep Rull i Andreu, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió.

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	 la	previsió	
d’aplicar	el	sistema	d’integració	tarifà-
ria	a	totes	les	estacions	de	Renfe
Tram. 311-00494/08

Retirada

Retirada: Josep Rull i Andreu, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió.

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	experiènci-
es	internacionals	analitzades	respecte	
als	espais	d’acollida	transitoris
Tram. 311-00567/08

Retirada

Retirada: Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya.

Sessió núm. 17 de la Comissió d’Educació i Universi-
tats, tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 310).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	mesures	
d’aplicació	del	sistema	d’integració	ta-
rifària	que	han	estat	executades	a	les	
estacions	de	Renfe
Tram. 311-00492/08

Retirada

Retirada: Josep Rull i Andreu, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió.

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	mesures	
d’aplicació	del	sistema	d’integració	ta-
rifària	que	estan	pendents	d’executar	a	
les	estacions	de	Renfe
Tram. 311-00493/08

Retirada

Retirada: Josep Rull i Andreu, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió.

Sessió núm. 20 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 14.05.2008 (DSPC-C 308).
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– Quin és el capteniment del Govern en relació a la 
Universitat de Vic?

Palau del Parlament, 16 de maig de 2008

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP ERC

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	el	Ple	sobre	la	situació	del	ser-
vei	sanitari	dels	centres	d’atenció	pri-
mària
Tram. 310-00207/08

Anunci
Albert Rivera Díaz, del Grup Mixt
Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 19.05.08

A lA MesA del PArlAMento de CAtAluñA

Albert Rivera, portavoz del Grupo Parlamentario Mix-
to, perteneciente a Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, 
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 141 y 142.2  
del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente 
pregunta para que sea respondida oralmente por el Go-
bierno ante el Pleno

Interesa saber a este diputado y a su Grupo Parlamen-
tario:

– ¿Cuál es la opinión del Gobierno sobre la situación 
actual del servicio sanitario en los Centros de Atención 
Primaria de Cataluña?

Palau del Parlament, 19 de mayo de 2008

Albert Rivera Díaz
Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	el	Ple	sobre	la	posada	en	mar-
xa	del	Pla	director	de	malalties	reumà-
tiques	i	de	l’aparell	locomotor
Tram. 310-00208/08

Anunci
Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 19.05.08

A lA MesA del PArlAMent

Miquel Iceta i Llorens, Portaveu del Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es 
preveu en els articles 141 i 142 del Reglament de la 
Cambra, formula la següent pregunta al Consell Exe-

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. PREGUNTES AL GOVERN

3.25.05. PREGUNTES ORALS EN EL PLE

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	el	Ple	sobre	les	darreres	actua-
cions	dutes	a	terme	amb	relació	a	la	se-
quera
Tram. 310-00205/08

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 19.05.08

A lA MesA del PArlAMent

Santi Rodríguez i Serra, Diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveu el Reglament de la Cambra, presenta la següent 
pregunta al Govern de la Generalitat per tal que li sigui 
contestada oralment en el Ple que s’ha de celebrar els 
propers dies 21 i 22 de maig d’enguany:

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
sobre les darreres actuacions dutes a terme en relació a 
la sequera que pateix Catalunya?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2008

Santi Rodríguez i Serra

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	el	Ple	sobre	la	Universitat	de	
Vic
Tram. 310-00206/08

Anunci
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 19.05.08

A lA MesA del PArlAMent

Anna Simó i Castelló, Portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, presenta la se-
güent pregunta al Govern a respondre oralment al Ple, 
d’acord amb allò que preveu l’article 141 del Reglament 
de la Cambra.
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	el	Ple	sobre	la	fuita	radioactiva	
a	la	central	nuclear	d’Ascó	I
Tram. 310-00210/08

Anunci
Oriol Pujol i Ferrusola, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió

Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 19.05.08

A lA MesA del PArlAMent

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, del Grup de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 
141 i 142 del Reglament de la Cambra formula la se-
güent pregunta oral en el Ple al Govern,

– Quin és el balanç del Govern en relació a la fuita 
radioactiva succeïda a la Central Nuclear d’Ascó?

Palau del Parlament, 19 de maig de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola
Portaveu del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	el	Ple	sobre	la	política	d’accés	
dels	joves	a	l’habitatge
Tram. 310-00211/08

Anunci
Oriol Pujol i Ferrusola, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió

Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 19.05.08

A lA MesA del PArlAMent

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, del Grup de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 
141 i 142 del Reglament de la Cambra formula la se-
güent pregunta oral [de reserva] en el Ple al Govern,

– Quina és la valoració del Govern en relació a la polí-
tica d’accés a l’habitatge per part de la gent jove?

Palau del Parlament, 19 de maig de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola
Portaveu del G. P. de CiU

cutiu per tal que sigui contestada oralment en el Ple del 
21 de maig de 2008.

– Quin és el capteniment del Govern en relació a la po-
sada en marxa del pla director de malalties reumàtiques 
i de l’aparell locomotor?

Palau del Parlament, 19 de maig de 2008.

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	el	Ple	sobre	els	acords	adop-
tats	amb	les	organitzacions	sindicals	
del	Cos	de	Mossos	d’Esquadra	amb	
relació	a	la	regulació	de	la	segona	ac-
tivitat
Tram. 310-00209/08

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 19.05.08

A lA MesA del PArlAMent

Jaume Bosch i Mestres, portaveu del grup parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb allò que preveu l’article 141 
del Reglament del Parlament, formula la següent pre-
gunta al Consell Executiu, per tal que sigui contestada 
oralment en el Ple.

– Quins son els acords assolits entre el Govern i les or-
ganitzacions sindicals representatives del cos de mossos 
d’esquadra sobre la regulació de la segona activitat?

Palau del Parlament, 19 de maig de 2008

Jaume Bosch i Mestres
Portaveu
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Pregunta	al	president	de	la	Generalitat	
a	respondre	oralment	en	el	Ple	sobre	la	
situació	política	actual
Tram. 317-00156/08

Anunci
Albert Rivera Díaz, del Grup Mixt
Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 19.05.08

A lA MesA del PArlAMento de CAtAluñA

Albert Rivera Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario 
Mixto, perteneciente a Ciutadans - Partido de la Ciu-
dadanía, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 
141 y 142.2 del Reglamento de la Cámara, presenta la 
siguiente pregunta para que sea respondida oralmente 
por el Presidente ante el Pleno

Interesa saber a este diputado y a su Grupo Parlamen-
tario:

– ¿Cuál es su opinión sobre la situación política actual 
en Cataluña?

Palau del Parlament, 15 de mayo de 2008

Albert Rivera Díaz
Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto

Pregunta	al	president	de	la	Generalitat	a	
respondre	oralment	en	el	Ple	sobre	els	
darrers	esdeveniments	polítics
Tram. 317-00157/08

Anunci
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 19.05.08

A lA MesA del PArlAMent

Anna Simó i Castelló, Portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, fent ús del que es 
determina als articles 142 i 143, del Reglament del Par-
lament, formula la següent pregunta al Molt Honorable 
President de la Generalitat per tal que sigui contestada 
oralment en el Ple del dia 21 de maig de 2008.

– Quina opinió li mereixen al Molt Honorable President 
de la Generalitat els darrers esdeveniments polítics suc-
ceïts a Catalunya?

Palau del Parlament, 16 de maig del 2008

Anna Simó i Castelló
Portaveu Grup Parlamentari

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	el	Ple	sobre	la	lluita	contra	el	
consum	de	droga	entre	els	joves
Tram. 310-00212/08

Anunci
Oriol Pujol i Ferrusola, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió

Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 19.05.08

A lA MesA del PArlAMent

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, del Grup de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 
141 i 142 del Reglament de la Cambra formula la se-
güent pregunta oral en el Ple al Govern,

– Quines són les previsions del Govern pel que fa a la 
lluita contra el consum de droga entre la gent jove?

Palau del Parlament, 19 de maig de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola
Portaveu del G. P. de CiU

Pregunta	al	president	de	la	Generalitat	
a	respondre	oralment	en	el	Ple	sobre	la	
situació	política	actual
Tram. 317-00155/08

Anunci
Daniel Sirera i Bellés, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya

Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 19.05.08

A lA MesA del PArlAMent

Daniel Sirera i Bellés, President del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya al Parlament, d’acord 
amb el que disposa l’article 142 del Reglament de la 
Cambra, formula la següent pregunta al Molt Honorable 
President de la Generalitat per tal que sigui contestada 
oralment en el proper ple que s’ha de celebrar els dies 
21 i 22 de maig d’enguany:

– Quina opinió te el Molt Honorable President de la 
Generalitat de l’actual situació política a Catalunya?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2008

Daniel Sirera i Bellés
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Pregunta	al	president	de	la	Generalitat	a	
respondre	oralment	en	el	Ple	sobre	els	
darrers	esdeveniments	polítics
Tram. 317-00160/08

Anunci
Oriol Pujol i Ferrusola, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 19.05.08

A lA MesA del PArlAMent

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb allò que es preve-
uen en els articles 141 i 142 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per a la seva resposta 
oral pel Molt Honorable President de la Generalitat, en 
el transcurs del punt corresponent de l’Ordre del Dia de 
la propera Sessió Plenària:

– Quina és l’opinió del Molt Honorable President en 
relació als darrers esdeveniments de l’actualitat polí-
tica?

Palau del Parlament, 19 de maig de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola
Portaveu del G. P. de CiU

Pregunta	al	president	de	la	Generalitat	
a	respondre	oralment	en	el	Ple	sobre	la	
política	en	matèria	d’aigua
Tram. 317-00158/08

Anunci
Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 19.05.08

A lA MesA del PArlAMent

Miquel Iceta i Llorens, Portaveu del Grup parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús del que es 
determina als articles 141 i 142, del Reglament del Par-
lament, formula la següent pregunta al Molt Honorable 
President de la Generalitat per tal que sigui contestada 
oralment en el Ple del dia 21 de maig de 2008.

– Quin és el capteniment del Molt Honorable President 
de la Generalitat en matèria de política de l’aigua?

Palau del Parlament, 19 de maig de 2008.

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu

Pregunta	al	president	de	la	Generalitat	
a	respondre	oralment	en	el	Ple	sobre	
la	fuita	radioactiva	a	la	central	nuclear	
d’Ascó	I
Tram. 317-00159/08

Anunci
Daniel Pi i Noya, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa
Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 19.05.08

A lA MesA del PArlAMent

Daniel Pi i Noya, diputat del grup parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(ICV-EUiA), d’acord amb allò que preveu l’article 141 
del Reglament del Parlament, formula la següent pre-
gunta al president de la Generalitat.

– Quin és el capteniment del Govern en relació a la 
darrera fuita a la Central Nuclear d’Ascó?

Palau del Parlament, 19 de maig de 2008

Daniel Pi i Noya
Diputat
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està previst que el túnel de Bracons entri en servei l’any 
2009.

– Pot el govern explicar quin és el calendari d’execució 
de les obres de la variant nord-oest d’Olot corresponents 
al tram que pertany a la Generalitat?

Palau del Parlament, 28 d’abril 2008

Eudald Casadesús i Barceló
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	desdobla-
ment	de	la	variant	nord-oest	d’Olot
Tram. 311-00917/08

Anunci
Eudald Casadesús i Barceló, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Política Territorial, 21.05.08

A lA MesA de lA CoMissió de PolítiCA territoriAl

Eudald Casadesús i Barceló, Diputat del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
s’estableix a l’article 143.3 del Reglament de la Cambra 
formula la següent pregunta per ser resposta oralment 
en comissió.

El 24 d’octubre del 2007 l’Estat i la Generalitat varen 
signar el conveni pel qual s’intercanviaven les carreteres 
N-260 i C-26 entre Olot i Ripoll. Per tant, actualment 
l’execució total de la variant nord-oest d’Olot depèn dels 
governs de la Generalitat i del govern de l’Estat. A més, 
està previst que el túnel de Bracons entri en servei l’any 
2009.

– Pot el govern explicar si està previst que el tram de 
la variant nord-oest d’Olot que pertany a la Generalitat 
sigui desdoblat? Hi ha alguna possibilitat que d’entra-
da sigui a dos carrils i que el desdoblament quedi per 
una segona fase? En cas afirmatiu, quin és el calendari 
previst pel desdoblament?

Palau del Parlament, 28 d’abril 2008

Eudald Casadesús i Barceló
Diputat del G. P. de CiU

3.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIó

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	rutes	de	
Ryanair	a	l’aeroport	de	Reus
Tram. 311-00911/08

Anunci
Meritxell Ruiz i Isern, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Política Territorial, 21.05.08

A lA MesA de lA CoMissió de PolítiCA territoriAl

Meritxell Ruiz i Isern, diputada del Grup parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 143.3 del Reglament de la Cambra formula 
la següent pregunta oral al Govern, per tal que sigui 
contestada en comissió,

– Quin és el capteniment del Govern respecte les rutes 
que Ryanair opera a l’aeroport de Reus?

Palau del Parlament, 7 de maig de 2008

Meritxell Ruiz i Isern
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	calenda-
ri	d’execució	de	la	variant	nord-oest	
d’Olot
Tram. 311-00916/08

Anunci
Eudald Casadesús i Barceló, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Política Territorial, 21.05.08

A lA MesA de lA CoMissió de PolítiCA territoriAl

Eudald Casadesús i Barceló, Diputat del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
s’estableix a l’article 143.3 del Reglament de la Cambra 
formula la següent pregunta per ser resposta oralment 
en comissió.

El 24 d’octubre del 2007 l’Estat i la Generalitat varen 
signar el conveni pel qual s’intercanviaven les carreteres 
N-260 i C-26 entre Olot i Ripoll. Per tant, actualment 
l’execució total de la variant nord-oest d’Olot depèn dels 
governs de la Generalitat i del govern de l’Estat. A més, 
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s’estableix a l’article 143.3 del Reglament de la Cambra 
formula la següent pregunta per ser resposta oralment 
en comissió.

El 24 d’octubre del 2007 l’Estat i la Generalitat varen 
signar el conveni pel qual s’intercanviaven les carreteres 
N-260 i C-26 entre Olot i Ripoll. Per tant, actualment 
l’execució total de la variant nord-oest d’Olot depèn dels 
governs de la Generalitat i del govern de l’Estat. A més, 
està previst que el túnel de Bracons entri en servei l’any 
2009.

– Quin mètode utilitzarà el Govern per finançar la 
variant? En quins pressupostos té previst incloure el 
finançament?

Palau del Parlament, 28 d’abril 2008

Eudald Casadesús i Barceló
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	converses	
per	a	concretar	el	tram	estatal	de	la	va-
riant	nord-oest	d’Olot
Tram. 311-00920/08

Anunci
Eudald Casadesús i Barceló, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Política Territorial, 21.05.08

A lA MesA de lA CoMissió de PolítiCA territoriAl

Eudald Casadesús i Barceló, Diputat del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
s’estableix a l’article 143.3 del Reglament de la Cambra 
formula la següent pregunta per ser resposta oralment 
en comissió.

El 24 d’octubre del 2007 l’Estat i la Generalitat varen 
signar el conveni pel qual s’intercanviaven les carreteres 
N-260 i C-26 entre Olot i Ripoll. Per tant, actualment 
l’execució total de la variant nord-oest d’Olot depèn dels 
governs de la Generalitat i del govern de l’Estat. A més, 
està previst que el túnel de Bracons entri en servei l’any 
2009.

– Pot el govern explicar si ha mantingut converses amb 
el Ministeri de Foment per concretar el tram de la vari-
ant nord-oest d’Olot que pertany a l’Estat? En cas afir-
matiu, pot el govern explicar el contingut d’aquestes 
converses?

Palau del Parlament, 28 d’abril 2008

Eudald Casadesús i Barceló
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	l’estudi	d’im-
pacte	ambiental	del	desdoblament	de	la	
variant	nord-oest	d’Olot
Tram. 311-00918/08

Anunci
Eudald Casadesús i Barceló, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Política Territorial, 21.05.08

A lA MesA de lA CoMissió de PolítiCA territoriAl

Eudald Casadesús i Barceló, Diputat del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
s’estableix a l’article 143.3 del Reglament de la Cambra 
formula la següent pregunta per ser resposta oralment 
en comissió.

El 24 d’octubre del 2007 l’Estat i la Generalitat varen 
signar el conveni pel qual s’intercanviaven les carreteres 
N-260 i C-26 entre Olot i Ripoll. Per tant, actualment 
l’execució total de la variant nord-oest d’Olot depèn dels 
governs de la Generalitat i del govern de l’Estat. A més, 
està previst que el túnel de Bracons entri en servei l’any 
2009.

– En quina fase es troba l’estudi d’impacte encomanat 
per fer la variant desdoblada? Té coneixement el Sr. 
Conseller de sí hi ha circumstàncies que puguin fer re-
tardar la publicació d’aquest estudi i en conseqüència 
retardar l’inici de les obres per fer una variant desdo-
blada?

Palau del Parlament, 28 d’abril 2008

Eudald Casadesús i Barceló
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	finançament	
de	la	variant	nord-oest	d’Olot
Tram. 311-00919/08

Anunci
Eudald Casadesús i Barceló, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Política Territorial, 21.05.08

A lA MesA de lA CoMissió de PolítiCA territoriAl

Eudald Casadesús i Barceló, Diputat del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	l’excés	de	la	
càrrega	de	treball	dels	jutjats	de	Bar-
celona
Tram. 311-00922/08

Anunci
Grup Mixt
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de 
Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, 15.05.08

A lA MesA de lA CoMissió de JustíCiA

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 dispuesto en 
los artículos 141 y 142.2 del Reglamento de la Cámara, 
presenta la siguiente pregunta para que sea respondida 
oralmente por el Gobierno ante la Comisión.

En relación al número de sentencias penales no eje-
cutadas en los Juzgados Penales de Ejecutorias de la 
Comunidad Autónoma de Cataluña

Interesa saber a este diputado y a su Grupo Parlamen-
tario:

– ¿Cómo justifica el Departamento de Justicia que, se-
gún el reciente informe del Servicio de Inspección del 
Consejo General del Poder Judicial, la carga de trabajo 
de los juzgados de Barcelona exceda en un 52,24% el 
modulo previsto por el CPGJ para estos órganos?

Palau del Parlament, 8 de mayo 2008

El Portavoz El diputado de C’s
Albert Rivera Díaz José Domingo Domingo

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	implantació	
d’un	pla	d’informatització	de	les	diver-
ses	fases	processals	que	permeti	la	in-
terconnexió	dels	jutjats	i	els	tribunals	
penals
Tram. 311-00921/08

Anunci
Grup Mixtt
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de 
Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, 15.05.08

A lA MesA de lA CoMissió de JustíCiA

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 dispuesto en 
los artículos 141 y 142.2 del Reglamento de la Cámara, 
presenta la siguiente pregunta para que sea respondida 
oralmente por el Gobierno ante la Comisión.

En relación al número de sentencias penales no eje-
cutadas en los Juzgados Penales de Ejecutorias de la 
Comunidad Autónoma de Cataluña

Interesa saber a este diputado y a su Grupo Parlamen-
tario:

– ¿Tiene el Departamento de Justicia prevista la implan-
tación de un plan de informatización de las distintas 
fases procesales que permita la interconexión de todos 
los juzgados y tribunales españoles del orden penal?

Palau del Parlament, 8 de mayo 2008

El Portavoz El diputado de C’s
Albert Rivera Díaz José Domingo Domingo



27 de maig de 2008 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 270

80

TRAMITACIONS EN CURS

3.25.10.

tido de la Ciudadanía, de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 141 y 142.2 del Reglamento de la Cámara, 
presenta la siguiente pregunta para que sea respondida 
oralmente por el Gobierno ante la Comisión.

En relación al número de sentencias penales no eje-
cutadas en los Juzgados Penales de Ejecutorias de la 
Comunidad Autónoma de Cataluña

Interesa saber a este diputado y a su Grupo Parlamen-
tario:

– ¿Qué planes de formación se están desarrollando para 
proporcionar la preparación necesaria al personal in-
terino?

Palau del Parlament, 8 de mayo 2008

El Portavoz El diputado de C’s
Albert Rivera Díaz José Domingo Domingo

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	mesures	
de	reforç	previstes	pel	Departament	de	
Justícia	per	a	solucionar	la	situació	de	
col·lapse	dels	jutjats	penals
Tram. 311-00925/08

Anunci
Grup Mixt, juntament amb un 
altre diputat del Grup Mixt
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de 
Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, 15.05.08

A lA MesA de lA CoMissió de JustíCiA

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 dispuesto en 
los artículos 141 y 142.2 del Reglamento de la Cámara, 
presenta la siguiente pregunta para que sea respondida 
oralmente por el Gobierno ante la Comisión.

En relación al número de sentencias penales no eje-
cutadas en los Juzgados Penales de Ejecutorias de la 
Comunidad Autónoma de Cataluña

Interesa saber a este diputado y a su Grupo Parlamen-
tario:

– ¿Qué medidas de refuerzo tiene previsto adoptar el 
Departamento de Justicia para solventar la actual situa-
ción de colapso de los juzgados de lo penal catalanes?

Palau del Parlament, 8 de mayo 2008

El Portavoz El diputado de C’s
Albert Rivera Díaz José Domingo Domingo

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	mesures	
previstes	pel	Departament	de	Justícia	
per	a	cobrir	amb	personal	titular	les	
places	dels	jutjats	penals	d’executòri-
es	ocupades	per	personal	interí
Tram. 311-00923/08

Anunci
Grup Mixt
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de 
Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, 15.05.08

A lA MesA de lA CoMissió de JustíCiA

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 dispuesto en 
los artículos 141 y 142.2 del Reglamento de la Cámara, 
presenta la siguiente pregunta para que sea respondida 
oralmente por el Gobierno ante la Comisión.

En relación al número de sentencias penales no eje-
cutadas en los Juzgados Penales de Ejecutorias de la 
Comunidad Autónoma de Cataluña

Interesa saber a este diputado y a su Grupo Parlamen-
tario:

– ¿Qué medidas piensa adoptar el Departamento de 
Justicia para cubrir las plazas cubiertas por personal 
interino en los Juzgados de ejecutorias con personal 
titular?

Palau del Parlament, 8 de mayo 2008

El Portavoz El diputado de C’s
Albert Rivera Díaz José Domingo Domingo

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	els	plans	de	
formació	per	al	personal	interí	dels	jut-
jats	penals	d’executòries
Tram. 311-00924/08

Anunci
Grup Mixt
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de 
Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, 15.05.08

A lA MesA de lA CoMissió de JustíCiA

Albert Rivera Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario 
Mixto y José Domingo Domingo, diputado del Grupo 
Parlamentario Mixto perteneciente a Ciutadans - Par-
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	persones	
en	risc	d’exclusió	social	que	no	poden	
pagar	el	lloguer
Tram. 311-00927/08

Anunci
Marta Alòs Lòpez, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08
Tramesa a la Comissió de Medi 
Ambient i Habitatge

A lA MesA del PArlAMent

Marta Alòs i Lòpez, i Carles Sala i Roca, Diputats del 
Grup de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’es-
tableix a l’article 143 del Reglament de la Cambra for-
mulen la següent pregunta al Govern, per tal que sigui 
resposta oralment en Comissió,

El Govern de la Generalitat ofereix unes ajudes per 
pagar el lloguer a arrendataris i arrendatàries en risc 
d’exclusió social. Atès que algunes persones sol·licitants 
han rebut com motiu de denegació l’exhauriment de la 
dotació pressupostària. Atès que aquesta és la raó per 
la qual se’ls denega l’ajut.

– Quina és la solució que dóna el govern a les perso-
nes en risc d’exclusió social per tal que puguin pagar 
el lloguer?

Palau del Parlament, 13 de maig de 2008

Marta Alòs i Lòpez Carles Sala i Roca
Diputada del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	els	ajuts	dene-
gats	a	persones	en	risc	d’exclusió	so-
cial	que	no	poden	pagar	el	lloguer
Tram. 311-00928/08

Anunci
Marta Alòs Lòpez, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08
Tramesa a la Comissió de Medi 
Ambient i Habitatge

A lA MesA del PArlAMent

Marta Alòs i Lòpez, i Carles Sala i Roca, Diputats del 
Grup de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’es-

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	concentra-
ció	a	Catalunya	de	sentències	penals	no	
executades
Tram. 311-00926/08

Anunci
Grup Mixt
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de 
Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, 15.05.08

A lA MesA de lA CoMissió de JustíCiA

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 dispuesto en 
los artículos 141 y 142.2 del Reglamento de la Cámara, 
presenta la siguiente pregunta para que sea respondida 
oralmente por el Gobierno ante la Comisión.

En relación al número de sentencias penales no eje-
cutadas en los Juzgados Penales de Ejecutorias de la 
Comunidad Autónoma de Cataluña

Interesa saber a este diputado y a su Grupo Parlamen-
tario:

– ¿A qué atribuye el Departamento de Justicia que el 
20,01% de las sentencias penales no ejecutadas en toda 
España se concentren en Cataluña?

Palau del Parlament, 8 de mayo 2008

El Portavoz El diputado de C’s
Albert Rivera Díaz José Domingo Domingo
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	declaraci-
ons	del	conseller	de	Governació	i	Admi-
nistracions	Públiques	amb	relació	a	la	
futura	llei	de	consultes	populars
Tram. 311-00930/08

Anunci
Albert Rivera Díaz, juntament amb 
un altre diputat del Grup Mixt
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Afers Institucionals, 16.05.08

A lA MesA de lA CoMissió d’Afers instituCionAls

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 dispuesto en 
los artículos 141 y 142.2 del Reglamento de la Cámara, 
presenta la siguiente pregunta para que sea respondida 
oralmente por el Gobierno ante la Comisión.

En relación a la futura ley de consultas populares,

Interesa saber a este diputado y a su Grupo Parlamen-
tario:

– ¿Qué quiere decir el Conseller de Gobernación cu-
ando afirma en medios periodísticos que la futura ley 
de consultas populares es una ley de referéndums que 
promueve «el derecho a decidir»?

Palau del Parlament, 13 de mayo 2008

El Portavoz El diputado de C’s
Albert Rivera Díaz José Domingo Domingo

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	nombre	de	
signatures	necessari	per	a	impulsar	una	
consulta	popular
Tram. 311-00931/08

Anunci
Albert Rivera Díaz, juntament amb 
un altre diputat del Grup Mixt
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Afers Institucionals, 16.05.08

A lA MesA de lA CoMissió d’Afers instituCionAls

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 dispuesto en 

tableix a l’article 143 del Reglament de la Cambra for-
mulen la següent pregunta al Govern, per tal que sigui 
resposta oralment en Comissió,

El Govern de la Generalitat ofereix unes ajudes per 
pagar el lloguer a arrendataris i arrendatàries en risc 
d’exclusió social. Atès que algunes persones sol·licitants 
han rebut com motiu de denegació l’exhauriment de la 
dotació pressupostària. Atès que aquesta és la raó per 
la qual se’ls denega l’ajut.

– Quin és el nombre de sol·licituds que s’han denegat 
per manca de pressupost?

Palau del Parlament, 13 de maig de 2008

Marta Alòs i Lòpez Carles Sala i Roca
Diputada del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	calenda-
ri	previst	per	a	l’aprovació	de	la	llei	de	
consultes	populars
Tram. 311-00929/08

Anunci
Albert Rivera Díaz
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Afers Institucionals, 16.05.08

A lA MesA de lA CoMissió de JustíCiA

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 dispuesto en 
los artículos 141 y 142.2 del Reglamento de la Cámara, 
presenta la siguiente pregunta para que sea respondida 
oralmente por el Gobierno ante la Comisión.

En relación a la futura ley de consultas populares,

Interesa saber a este diputado y a su Grupo Parlamen-
tario:

– ¿Cuál es el calendario previsto para la aprobación de 
dicha ley?

Palau del Parlament, 13 de mayo 2008

El Portavoz El diputado de C’s
Albert Rivera Díaz José Domingo Domingo
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	l’opinió	del	con-
seller	de	Governació	i	Administracions	
Públiques	amb	relació	a	la	compatibili-
tat	de	la	Constitució	amb	la	convocatò-
ria	de	referèndums	per	la	Generalitat
Tram. 311-00933/08

Anunci
Albert Rivera Díaz
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Afers Institucionals, 16.05.08

A lA MesA de lA CoMissió d’Afers instituCionAls

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 dispuesto en 
los artículos 141 y 142.2 del Reglamento de la Cámara, 
presenta la siguiente pregunta para que sea respondida 
oralmente por el Gobierno ante la Comisión.

En relación a la futura ley de consultas populares,

Interesa saber a este diputado y a su Grupo Parlamen-
tario:

– ¿Considera el Conseller de Gobernación compatible el 
artículo 149.1.32 de la Constitución con la convocatoria 
por parte de la Generalitat de referéndums?

Palau del Parlament, 13 de mayo 2008

El Portavoz El diputado de C’s
Albert Rivera Díaz José Domingo Domingo

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	mesures	
previstes	per	a	evitar	la	inconstitucio-
nalitat	de	les	consultes	populars
Tram. 311-00934/08

Anunci
Albert Rivera Díaz
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Afers Institucionals, 16.05.08

A lA MesA de lA CoMissió d’Afers instituCionAls

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 dispuesto en 
los artículos 141 y 142.2 del Reglamento de la Cámara, 

los artículos 141 y 142.2 del Reglamento de la Cámara, 
presenta la siguiente pregunta para que sea respondida 
oralmente por el Gobierno ante la Comisión.

En relación a la futura ley de consultas populares,

Interesa saber a este diputado y a su Grupo Parlamen-
tario:

– ¿Cuáles son las razones objetivas que aconsejan situar 
la cifra de firmas necesarias para impulsar una consulta 
entre 150.000 y 200.000 firmas?

Palau del Parlament, 13 de mayo 2008

El Portavoz El diputado de C’s
Albert Rivera Díaz José Domingo Domingo

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	raons	que	
justifiquen	el	tractament	prioritari	que	
es	vol	donar	a	la	futura	llei	de	consul-
tes	populars
Tram. 311-00932/08

Anunci
Albert Rivera Díaz
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Afers Institucionals, 16.05.08

A lA MesA de lA CoMissió d’Afers instituCionAls

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 dispuesto en 
los artículos 141 y 142.2 del Reglamento de la Cámara, 
presenta la siguiente pregunta para que sea respondida 
oralmente por el Gobierno ante la Comisión.

En relación a la futura ley de consultas populares,

Interesa saber a este diputado y a su Grupo Parlamen-
tario:

– ¿Qué razones de urgencia justifican el tratamiento 
prioritario que el Departamento de Gobernación quiere 
dar a este futuro proyecto de ley?

Palau del Parlament, 13 de mayo 2008

El Portavoz El diputado de C’s
Albert Rivera Díaz José Domingo Domingo
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3.25.10.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	els	suïcidis	a	
les	comarques	de	Girona	la	darrera	dè-
cada	i	les	mesures	per	a	prevenir-los
Tram. 311-00936/08

Anunci
Santi Vila i Vicente, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió

Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Salut, 21.05.08

A lA MesA de lA CoMissió de sAlut

Santi Vila i Vicente, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta al Govern, per tal que sigui contestada 
oralment en comissió.

En el marc de la sessió informativa sobre polítiques del 
Departament de Salut que afecten l’àmbit de treball de 
la Comissió sobre les Polítiques de Joventut del Parla-
ment de Catalunya, celebrada el proppassat 6 de maig, 
l’Honorable Sra. Marina Geli, consellera de Salut, va 
referir-se al programa de prevenció del suïcidi imple-
mentat a Sabadell.

– Quin és el nombre i evolució de suïcidis a la demarca-
ció de Girona durant la darrera dècada? Quines mesures 
aplica el Govern de cares a prevenir-los?

Palau del Parlament, 8 de maig de 2008

Santi Vila i Vicente
Diputat G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	Programa	de	
prevenció	del	suïcidi	que	s’ha	aplicat	a	
Sabadell	(Vallès	Occidental)
Tram. 311-00937/08

Anunci
Santi Vila i Vicente, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió

Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Salut, 21.05.08

A lA MesA de lA CoMissió de sAlut

En Santi Vila i Vicente, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, formula la 

presenta la siguiente pregunta para que sea respondida 
oralmente por el Gobierno ante la Comisión.

En relación a la futura ley de consultas populares,

Interesa saber a este diputado y a su Grupo Parlamen-
tario:

– ¿Qué medidas piensa adoptar para evitar que las 
consultas promovidas por iniciativa popular tengan un 
contenido inconstitucional?

Palau del Parlament, 13 de mayo 2008

El Portavoz El diputado de C’s
Albert Rivera Díaz José Domingo Domingo

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	els	suïcidis	a	
l’Alt	Empordà	la	darrera	dècada	i	les	me-
sures	per	a	prevenir-los
Tram. 311-00935/08

Anunci
Santi Vila i Vicente, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Salut, 21.05.08

A lA MesA de lA CoMissió de sAlut

Santi Vila i Vicente, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta al Govern, per tal que sigui contestada 
oralment en comissió.

En el marc de la sessió informativa sobre polítiques del 
Departament de Salut que afecten l’àmbit de treball de 
la Comissió sobre les Polítiques de Joventut del Parla-
ment de Catalunya, celebrada el proppassat 6 de maig, 
l’Honorable Sra. Marina Geli, consellera de Salut, va 
referir-se al programa de prevenció del suïcidi imple-
mentat a Sabadell.

– Quin és el nombre i evolució de suïcidis a la comarca 
de l’Alt Empordà durant la darrera dècada? Quines me-
sures aplica el Govern de cares a prevenir-los?

Palau del Parlament, 8 de maig de 2008

Santi Vila i Vicente
Diputat G. P. de CiU
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3.25.10.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	l’evolució	de	la	
taxa	d’embarassos	entre	les	dones	de	
catorze	a	disset	anys	a	les	comarques	
de	Girona
Tram. 311-00939/08

Anunci
Santi Vila i Vicente, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Salut, 21.05.08

A lA MesA de lA CoMissió de sAlut

En Santi Vila i Vicente, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 143.3 del Reglament de la cambra, formula la 
següent pregunta al Govern, per tal que sigui contestada 
oralment en comissió

En el marc de la sessió informativa sobre polítiques del 
Departament de Salut que afecten l’àmbit de treball de 
la Comissió sobre les Polítiques de Joventut del Parla-
ment de Catalunya, celebrada el proppassat 6 de maig, 
l’Honorable Sra. Marina Geli, consellera de Salut, va 
referir-se a l’evolució negativa de la taxa d’embarassos 
entre les dones d’entre 14 i 17 anys a Catalunya.

– Quina és l’evolució de la taxa d’embarassos entre les 
dones d’entre 14 i 17 anys a la demarcació de Girona? I 
en el cas concret de l’Alt Empordà?

Palau del Parlament, 8 de maig de 2008

Santi Vila i Vicente
Diputat G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	els	criteris	del	
nou	conseller	de	Governació	i	Adminis-
tracions	Públiques	per	a	ratificar	el	per-
sonal	eventual	d’aquest	departament
Tram. 311-00940/08

Anunci
Pilar Pifarré i Matas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Afers Institucionals, 21.05.08

A lA MesA de lA CoMissió d’Afers instituCionAls

Pilar Pifarré i Matas, Diputada del Grup de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 

següent pregunta al Govern, per tal que sigui contestada 
oralment en comissió.

En el marc de la sessió informativa sobre polítiques del 
Departament de Salut que afecten l’àmbit de treball de 
la Comissió sobre les Polítiques de Joventut del Parla-
ment de Catalunya, celebrada el proppassat 6 de maig, 
l’Honorable Sra. Marina Geli, consellera de Salut, va 
referir-se al programa de prevenció del suïcidi imple-
mentat a Sabadell.

– Quina és la valoració del Govern d’aquest progra-
ma?

Palau del Parlament, 8 de maig de 2008

Santi Vila i Vicente
Diputat G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	perfil	soci-
ològic	de	les	dones	de	catorze	a	disset	
anys	embarassades
Tram. 311-00938/08

Anunci
Santi Vila i Vicente, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Salut, 21.05.08

A lA MesA de lA CoMissió de sAlut

Santi Vila i Vicente, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 143.3 del Reglament de la cambra, formula la 
següent pregunta al Govern, per tal que sigui contestada 
oralment en comissió

En el marc de la sessió informativa sobre polítiques del 
Departament de Salut que afecten l’àmbit de treball de 
la Comissió sobre les Polítiques de Joventut del Parla-
ment de Catalunya, celebrada el proppassat 6 de maig, 
l’Honorable Sra. Marina Geli, consellera de Salut, va 
referir-se a l’evolució negativa de la taxa d’embarassos 
entre les dones d’entre 14 i 17 anys a Catalunya.

– Quin és el perfil sociològic d’aquestes dones?

Palau del Parlament, 8 de maig de 2008

Santi Vila i Vicente
Diputat G. P. de CiU
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3.25.10.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	els	motius	per	
a	suspendre	un	viatge	al	Sàhara	per	a	
signar	un	conveni	de	col·laboració	amb	
el	Front	Polisario
Tram. 311-00942/08

Anunci
Meritxell Ruiz i Isern, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Cooperació i Solidaritat, 21.05.08

A lA MesA de lA CoMissió de CooPerACió i solidA-
ritAt

Meritxell Ruiz i Isern, diputada del Grup parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 143.3 del Reglament de la Cambra formula 
la següent pregunta oral al Govern, per tal que sigui 
contestada en comissió,

– Quins motius han portat el Govern a suspendre el 
viatge que l’Agència Catalana de Cooperació al De-
senvolupament (ACCD) havia organitzat al Sàhara per 
tal de signar el conveni de col·laboració amb el Frente 
Polisario?

Palau del Parlament, 19 de maig de 2008

Meritxell Ruiz i Isern
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	instal·lació	
de	radars	als	trams	de	la	xarxa	viària	
amb	més	accidentalitat
Tram. 311-00943/08

Anunci
Benet Maimí i Pou, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de 
Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, 21.05.08

A lA MesA de CoMissió de JustíCiA, dret i seguretAt 
CiutAdAnA

Benet Maimí i Pou, diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 143 del Reglament de la Cambra, formula la se-
güent pregunta al Govern, per tal que sigui contestada 
oralment en comissió.

143 del Reglament de la Cambra formula la següent 
pregunta al Govern, per tal que sigui contestada oral-
ment en comissió.

– Amb quins criteris ha ratificat el nou conseller el per-
sonal eventual del departament de Governació i Admi-
nistracions Públiques?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2008

Pilar Pifarré i Matas
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	els	setze	llocs	
de	treball	eventual	del	Departament	de	
Governació	i	Administracions	Públi-
ques
Tram. 311-00941/08

Anunci
Pilar Pifarré i Matas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Afers Institucionals, 21.05.08

A lA MesA de lA CoMissió d’Afers instituCionAls

Pilar Pifarré i Matas, Diputada del Grup de Conver-
gència 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 sigui contestada oral-
ment en comissió.

– Dels 43 llocs eventuals que poden disposar els de-
partaments d’Economia i Finances, Interior, Relacions 
Institucionals i Participació, i Governació i Adminis-
tracions Públiques, segons l’acord de Govern de 16 de 
gener, per què té assignats 16 llocs de treball eventual 
aquest darrer departament i quins són els motius de la 
seva denominació i contingut de funcions?

Palau del Parlament, 15 de maig de 2008

Pilar Pifarré i Matas
Diputada del G. P. de CiU
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3.25.10.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	l’estat	de	tra-
mitació	de	la	creació	del	Parc	Natural	
del	Pla	de	l’Estany
Tram. 311-00947/08

Anunci
Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, 21.05.08

A lA MesA de lA CoMissió de Medi AMbient i HAbi-
tAtge

Dolors Rovirola i Coromí, 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 per ser resposta oralment 
en Comissió.

Durant el desembre de 2004, el Departament de Medi 
Ambient i Habitatge va anunciar públicament la creació 
del Parc Natural del Pla de l’Estany.

Quatre anys després, els municipis afectats tenen molt 
poca informació sobre l’estat de tramitació del Parc 
Natural.

– Pot el Govern informar sobre l’estat de tramitació en 
que es troba la creació del Parc Natural del Pla de l’Es-
tany? I en aquest mateix sentit, quina és la planificació 
temporal prevista pel Departament de Medi Ambient?

Palau del Parlament, 12 de maig de 2008

Dolors Rovirola i Coromí
Diputada del G. P. de CiU

– Preveu el Govern instal·lar radars en trams de la xarxa 
viària on es produeix major sinistralitat de trànsit?

Palau del Parlament, 9 de maig de 2008

Benet Maimí i Pou
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	procés	d’in-
formació	pública	i	de	participació	ciu-
tadana	en	la	redacció	del	Pla	director	
urbanístic	del	Pla	de	l’Estany
Tram. 311-00945/08

Anunci
Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Política Territorial, 21.05.08

A lA MesA de lA CoMissió de PolítiCA territoriAl

Dolors Rovirola i Coromí, 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 per ser resposta oralment 
en Comissió.

El departament de Política Territorial i Obres Públiques 
està redactant el Pla Director Urbanístic (PDU) del Pla 
de l’Estany.

– Pot el Govern informar sobre quin procés d’infor-
mació pública i de participació ciutadana està duent a 
terme per tal que els municipis i els veïns afectats, pel 
projecte del PDU del Pla de l’Estany, puguin estar de-
gudament informats i puguin sentir-se implicats en el 
projecte?

Palau del Parlament, 14 de maig de 2008

Dolors Rovirola i Coromí
Diputada del G. P. de CiU
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El municipi de Portbou disposa d’un pantà que és de 
titularitat municipal. Aquest pantà pateix unes esquer-
des que fan que una gran quantitat d’aigua es perdi di-
àriament.

Les esquerdes del pantà suposen un greu risc per la 
seguretat de la instal·lació i del municipi.

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parla-
mentari:

1. Quines accions ha dut a terme el Govern de la Gene-
ralitat per tal que es reparin les esquerdes del pantà de 
Portbou (Alt Empordà)?

2. Quines accions en col·laboració amb l’ajuntament de 
Portbou s’han dut a terme?

3. Des de quan te coneixement el Govern de la situació 
del pantà de Portbou?

4. Està en condicions el Govern de la Generalitat d’as-
segurar que les esquerdes del pantà no suposen cap risc 
per a la seguretat de les persones i bens?

5. Quins són els motius pels quals el Govern no actua 
directament?

Palau del Parlament, 9 de maig de 2008

Josep Llobet i Navarro

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	sistema	de	seguretat	de	la	
línia	1	del	metro
Tram. 314-10491/08

Formulació
Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA del PArlAMent

Josep Llobet i Navarro, diputat del Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita:

Arrel de l’accident del metro de València es va posar de 
manifest que la Línia 1 del metro de Barcelona disposa-
va d’un sistema de seguretat conegut com de «Frenada 
Automàtica Puntual (FAP)» al contrari de la resta de 
línies que disposen d’un sistema de «Protecció auto-
màtica del tren (ATP)» que controla la velocitat de tota 
la via i fa que el tren s’aturi automàticament quan el 
conductor supera la velocitat màxima.

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parla-
mentari:

1. S’ha procedit a la substitució del sistema de emer-
gència FAP del trens de la línia 1 del metro pel sistema 
ATP o un altre de més modern?

3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	els	ajuts	i	els	pagaments	dels	
seus	departaments	i	de	les	empreses	
i	els	organismes	que	en	depenen	a	la	
Fundació	Nova	Cultura	de	l’Aigua	els	
darrers	quatre	anys
Tram. 314-10489/08

Formulació
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA del PArlAMent

Santi Rodríguez i Serra, diputat 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 sigui 
contestada amb resposta escrita:

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parla-
mentari:

– Quins són els ajuts, subvencions i pagaments que per 
qualsevol concepte ha realitzat el Govern de la Gene-
ralitat o les empreses i organismes que en depenen a la 
Fundació Una Nova Cultura de l’Aigua en els darrers 
quatre anys?

Palau del Parlament, 8 de maig de 2008

Santi Rodríguez i Serra

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	pantà	de	Portbou	(Alt	Em-
pordà)
Tram. 314-10490/08

Formulació
Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA del PArlAMent

Josep Llobet i Navarro, diputat del Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita:
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	hores	extraordinàries	del	
personal	de	l’Administració	de	la	Gene-
ralitat	el	2007
Tram. 314-10493/08

Formulació
Daniel Sirera i Bellés, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA del PArlAMent

Daniel Sirera i Bellés, diputat del Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita:

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parla-
mentari:

1. Quin és el nombre d’hores extres realitzades pels 
funcionaris i personal laboral de l’administració de la 
Generalitat i els organismes i empreses que en depenen 
durant l’any 2007, desglossat per departaments?

2. Quin és el cost d’aquestes hores extres i els costos 
socials associats, durant l’any 2007, desglossat per de-
partaments?

Palau del Parlament, 9 de maig de 2008

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	els	delictes	perseguits	pels	
Mossos	d’Esquadra	el	2007
Tram. 314-10494/08

Formulació
Daniel Sirera i Bellés, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA del PArlAMent

Daniel Sirera i Bellés, diputat del Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita:

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parla-
mentari:

2. En cas negatiu, quan té previst el Govern realitzar 
aquesta substitució i per quins motius encara no s’ha 
fet?

3. Quin és el sistema que es fa servir en els trens de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya?

Palau del Parlament, 9 de maig de 2008

Josep Llobet i Navarro

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	despesa	per	contractació	
d’empreses	de	seguretat	el	2007
Tram. 314-10492/08

Formulació
Daniel Sirera i Bellés, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA del PArlAMent

Daniel Sirera i Bellés, diputat del Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita:

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parla-
mentari:

1. Quina ha estat la despesa total anual per contractació 
d’empreses de seguretat de l’administració de la Ge-
neralitat i els organismes i empreses que en depenen 
durant l’any 2007, desglossat per departaments?

2. Quines empreses són les que han treballat per la Ge-
neralitat i quin ha estat l’import total facturat per cada 
una d’elles a la Generalitat?

Palau del Parlament, 9 de maig de 2008

Daniel Sirera i Bellés
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	
escrit	sobre	les	modificacions	del	Pla	
general	metropolità	relatives	al	Prat	de	
Llobregat	(Baix	Llobregat)	amb	motiu	de	
la	construcció	de	la	línia	del	tren	d’alta	
velocitat
Tram. 314-10496/08

Formulació
Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA del PArlAMent

Josep Llobet i Navarro, diputat del Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita:

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parla-
mentari:

1. Quines modificacions es van realitzar al Pla Gene-
ral Metropolità en el municipi del Prat de Llobregat 
amb motiu de la construcció de la línia d’Alta Velocitat 
Madrid-Barcelona?

2. En quina data van ser aprovades aquestes modifica-
cions i quan van ser publicades en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya?

3. Quan van ser els períodes d’informació pública 
d’aquestes modificacions i quines al·legacions es van 
rebre?

Palau del Parlament, 8 de maig de 2008

Josep Llobet i Navarro

– Quants delictes i de quin tipus han tingut coneixement 
els mossos d’Esquadra durant l’any 2007 i quin ha estat 
el seu grau de resolució?

Palau del Parlament, 9 de maig de 2008

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	modificacions	del	Pla	ge-
neral	metropolità	relatives	a	l’Hospitalet	
de	Llobregat	(Barcelonès)	amb	motiu	de	
la	construcció	de	la	línia	del	tren	d’alta	
velocitat
Tram. 314-10495/08

Formulació
Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA del PArlAMent

Josep Llobet i Navarro, diputat del Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita:

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parla-
mentari:

1. Quines modificacions es van realitzar al Pla General 
Metropolità en el municipi de L’Hospitalet de Llobregat 
amb motiu de la construcció de la línia d’Alta Velocitat 
Madrid-Barcelona?

2. En quina data van ser aprovades aquestes modifica-
cions i quan van ser publicades en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya?

3. Quan van ser els períodes d’informació pública 
d’aquestes modificacions i quines al·legacions es van 
rebre?

4. En quin moment es van aprovar les modificacions que 
afectaven a l’Avinguda Vilanova de l’Hospitalet?

Palau del Parlament, 8 de maig de 2008

Josep Llobet i Navarro
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Es demana el detall de la informació relativa a les notes 
corresponents en aquest tram en enters i decimals i per 
Universitats.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2008

Irene Rigau i Oliver
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	d’estudiants	assig-
nats	als	estudis	de	magisteri	que	havien	
aprovat	les	proves	d’accés	a	la	universi-
tat	amb	una	nota	entre	6	i	7
Tram. 314-10499/08

Formulació
Irene Rigau i Oliver, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA del PArlAMent

Irene Rigau i Oliver, Diputada del Grup de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 
144 del Reglament de la Cambra formula la següent 
pregunta per escrit al Govern,

– Quin és el nombre d’estudiants que van ser assignats 
als estudis de Magisteri i que havien aprovat les Proves 
d’Accés a la Universitat (PAAU) amb una nota entre 
6 i 7?

Es demana el detall de la informació relativa a les notes 
corresponents en aquest tram en enters i decimals i per 
Universitats.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2008

Irene Rigau i Oliver
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	d’estudiants	assig-
nats	als	estudis	de	magisteri	que	havien	
aprovat	les	proves	d’accés	a	la	universi-
tat	amb	una	nota	entre	4	i	5
Tram. 314-10497/08

Formulació
Irene Rigau i Oliver, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA del PArlAMent

Irene Rigau i Oliver, Diputada del Grup de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 
144 del Reglament de la Cambra formula la següent 
pregunta per escrit al Govern,

– Quin és el nombre d’estudiants que van ser assignats 
als estudis universitaris de Magisteri i que havien apro-
vat les Proves d’Accés a la Universitat (PAAU) amb una 
nota entre 4 i 5?

Es demana el detall de la informació relativa a les notes 
corresponents en aquest tram en enters i decimals i per 
Universitats.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2008

Irene Rigau i Oliver
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	d’estudiants	assig-
nats	als	estudis	de	magisteri	que	havien	
aprovat	les	proves	d’accés	a	la	universi-
tat	amb	una	nota	entre	5	i	6
Tram. 314-10498/08

Formulació
Irene Rigau i Oliver, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA del PArlAMent

Irene Rigau i Oliver, Diputada del Grup de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 
144 del Reglament de la Cambra formula la següent 
pregunta per escrit al Govern,

– Quin és el nombre d’estudiants que van ser assignats 
als estudis de Magisteri i que havien aprovat les Proves 
d’Accés a la Universitat (PAAU) amb una nota entre 
5 i 6?
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Es demana el detall de la informació relativa a les notes 
corresponents en aquest tram en enters i decimals i per 
Universitats.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2008

Irene Rigau i Oliver
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	d’unitats	externes	
d’escolarització
Tram. 314-10502/08

Formulació
Irene Rigau i Oliver, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA del PArlAMent

Irene Rigau i Oliver, Diputada del Grup de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 
144 del Reglament de la Cambra formula la següent 
pregunta per escrit al Govern,

– Quin és el nombre d’Unitats externs d’escolarització 
que funcionen a Catalunya?

Es demana relació d’alumnes escolaritzats en aquest 
tipus de servei educatiu i per localitats i comarques.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2008

Irene Rigau i Oliver
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	finançament	de	les	unitats	
externes	d’escolarització
Tram. 314-10503/08

Formulació
Irene Rigau i Oliver, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA del PArlAMent

Irene Rigau i Oliver, Diputada del Grup de Conver-
gència 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 mig de les Unitats d’Externes d’Es-
colarització?

– Com es financen?

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	d’estudiants	assig-
nats	als	estudis	de	magisteri	que	havien	
aprovat	les	proves	d’accés	a	la	universi-
tat	amb	una	nota	entre	7	i	8
Tram. 314-10500/08

Formulació
Irene Rigau i Oliver, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA del PArlAMent

Irene Rigau i Oliver, Diputada del Grup de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 
144 del Reglament de la Cambra formula la següent 
pregunta per escrit al Govern,

– Quin és el nombre d’estudiants que van ser assignats 
als estudis de Magisteri i que havien aprovat les Proves 
d’Accés a la Universitat (PAAU) amb una nota entre 
7 i 8?

Es demana el detall de la informació relativa a les notes 
corresponents en aquest tram en enters i decimals i per 
Universitats.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2008

Irene Rigau i Oliver
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	d’estudiants	assig-
nats	als	estudis	de	magisteri	que	havien	
aprovat	les	proves	d’accés	a	la	universi-
tat	amb	una	nota	entre	8	i	9
Tram. 314-10501/08

Formulació
Irene Rigau i Oliver, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA del PArlAMent

Irene Rigau i Oliver, Diputada del Grup de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 
144 del Reglament de la Cambra formula la següent 
pregunta per escrit al Govern,

– Quin és el nombre d’estudiants que van ser assignats 
als estudis de Magisteri i que havien aprovat les Proves 
d’Accés a la Universitat (PAAU) amb una nota entre 
8 i 9?
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	calendari	de	restriccions	
del	transport	de	mercaderies	per	carre-
tera	per	al	2008
Tram. 314-10505/08

Formulació
M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA del PArlAMent

Dolors Montserrat i Culleré, diputada del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament 
de la Cambra, presenta la següent pregunta per tal que 
li sigui contestada amb resposta escrita:

El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) va publi-
car el darrer 7 de maig el calendari de restriccions del 
transport de mercaderies per les carreteres de Catalunya 
durant aquest any, que inclou disset dies en què s’im-
pedeix la circulació de camions de més de 7.500 quilos 
durant quasi tota la jornada (l’horari concret depèn del 
dia) per diverses carreteres catalanes.

Les carreteres afectades són, la AP-7, N-II, C-32, C-31, 
N-340, A-2, B-23, AP-2, C-35, C-63, C-253, C-260, 
GI-681 O GI-682 entre d’altres.

Aquestes restriccions del trànsit ha estat aprovades uni-
lateralment del Servei Català de Trànsit.

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari:

1. Quines han estat les negociacions dutes a terme 
pel Govern de la Generalitat amb les associacions de 
transportistes alhora de determinar les restriccions de 
vehicles de més de 7.500 quilos per les carreteres ca-
talanes?

2. Ha valorat, el Govern de la Generalitat, les pèrdues 
que aquesta decisió pot comportar pels transportistes 
que es veuen obligats a transitar per les carreteres cata-
lanes afectades per les restriccions?

3. Ha previst, el Govern de la Generalitat, els efectes 
de la mesura entre els transportistes que tinguin com 
destí Catalunya? I entre els transportistes de pas i que 
es dirigeixin a altres destins de l’Estat o de la UE?

4. Quines són les solucions que, des del Govern de la 
Generalitat, es preveu aplicar per tal que els perjudicis 
entre els transportistes siguin els mínims?

Palau del Parlament, 14 de maig de 2008

Dolors Montserrat i Culleré

– Per quins conceptes?

– Per quines administracions?

Palau del Parlament, 9 de maig de 2008

Irene Rigau i Oliver
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	
escrit	sobre	el	nombre	d’empreses	o	
entitats	de	serveis	contractades	per	a	
atendre	l’alumnat	de	les	unitats	exter-
nes	d’escolarització
Tram. 314-10504/08

Formulació
Irene Rigau i Oliver, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA del PArlAMent

Irene Rigau i Oliver, Diputada del Grup de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 
144 del Reglament de la Cambra formula la següent 
pregunta per escrit al Govern,

– Quin és el nombre d’empreses o entitats de serveis 
contractades per la Generalitat per atendre l’alumnat 
de les Unitats Externes d’Escolarització?

Es demana relació de les empreses o entitats per loca-
litats i comarques.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2008

Irene Rigau i Oliver
Diputada del G. P. de CiU
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	
escrit	sobre	les	subvencions	a	entitats	
franceses	i	a	projectes	desenvolupats	
al	Llenguadoc-Rosselló	i	al	Migdia-Piri-
neus	els	anys	2005,	2006	i	2007
Tram. 314-10507/08

Formulació
Albert Rivera Díaz
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

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 contestada 
con respuesta escrita.

En relación a la concesión de ayudas y subvenciones 
por parte del Gobierno de la Generalitat en los Depar-
tamentos franceses de Languedoc-Roussillon y Midi-
Pyrénées,

Interesa saber a este diputado y a su Grupo Parlamen-
tario:

– ¿A cuánto ascienden las subvenciones concedidas a 
entidades francesas y a proyectos desarrollados en los 
Departamentos franceses de Languedoc-Roussillon y 
Midi-Pyrénées durante los años 2005, 2006 y 2007, 
especificando de manera detallada y diferenciada los 
proyectos concretos, las entidades receptoras de las 
subvenciones y los Departamentos del Gobierno de la 
Generalitat otorgadores de dichas subvenciones?

Palau del Parlament, 14 de mayo 2008

El Portavoz El diputado de C’s
Albert Rivera Díaz José Domingo Domingo

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	instal·lació	d’urinaris	secs	
en	les	instal·lacions	públiques	per	a	es-
talviar	aigua
Tram. 314-10506/08

Formulació
M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA del PArlAMent

Dolors Montserrat i Culleré, diputada del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament 
de la Cambra, presenta la següent pregunta per tal que 
li sigui contestada amb resposta escrita:

Catalunya té un dèficit hídric estructural, fruit de les 
característiques del clima i dels períodes de sequera 
acumulats. Les prop de 60 masses d’aigua de que dis-
posen no es reparteixen de manera equitativa per tot el 
territori, com tampoc no passa amb les necessitats de 
consum per als diferents usos.

Atès que això ha provocat en els darrers anys que els 
rius hagin patit, tant pel creixement de les necessitats 
de la població com per la irregularitat de les pluges, una 
disminució de les reserves d’aigua que han fet perillar 
l’abastament d’aigua a la població.

En aquesta situació el Govern ha aplicat mesures res-
trictives de l’ús de l’aigua, alhora que ha portat a terme 
accions per tal de que els ciutadans facin un major es-
talvi d’aigua.

Alhora algunes empreses han començat a desenvolupar 
sistemes que permeten un menor consum d’aigua com 
a via d’estalvi. Aquest és el cas dels urinaris públics, 
en que s’ha creat un sistema d’urinaris secs que permet 
estalviar entre 3 i 6 litres d’aigua per cada utilització.

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari:

– Té previst el govern de la Generalitat estudiar la via-
bilitat d’instal·lar urinaris secs en les instal·lacions pú-
bliques com a mesura d’estalvi d’aigua?

Palau del Parlament, 13 de maig de 2008

Dolors Montserrat i Culleré
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ment de Catalunya, celebrada el proppassat 6 de maig, 
l’Honorable Sra. Marina Geli, consellera de Salut, va 
referir-se al programa de prevenció del suïcidi imple-
mentat a Sabadell.

– Quin és el nombre i evolució de suïcidis a la demarca-
ció de Girona durant la darrera dècada? Quines mesures 
aplica el Govern de cares a prevenir-los?

Palau del Parlament, 8 de maig de 2008

Santi Vila i Vicente
Diputat G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	Programa	de	prevenció	del	
suïcidi	implantat	a	Sabadell	(Vallès	Oc-
cidental)
Tram. 314-10510/08

Formulació
Santi Vila i Vicente, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA del PArlAMent

Santi Vila i Vicente, diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 144 del Reglament de la Cambra, formula la següent 
pregunta per escrit al Govern,

En el marc de la sessió informativa sobre polítiques del 
Departament de Salut que afecten l’àmbit de treball de 
la Comissió sobre les Polítiques de Joventut del Parla-
ment de Catalunya, celebrada el proppassat 6 de maig, 
l’Honorable Sra. Marina Geli, consellera de Salut, va 
referir-se al programa de prevenció del suïcidi imple-
mentat a Sabadell.

– Quina és la valoració del Govern d’aquest progra-
ma?

Palau del Parlament, 8 de maig de 2008

Santi Vila i Vicente
Diputat G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	els	suïcidis	a	l’Alt	Empordà	
la	darrera	dècada	i	les	mesures	per	a	
prevenir-los
Tram. 314-10508/08

Formulació
Santi Vila i Vicente, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA del PArlAMent

Santi Vila i Vicente, diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 144 del Reglament de la Cambra, formula la següent 
pregunta per escrit al Govern,

En el marc de la sessió informativa sobre polítiques del 
Departament de Salut que afecten l’àmbit de treball de 
la Comissió sobre les Polítiques de Joventut del Parla-
ment de Catalunya, celebrada el proppassat 6 de maig, 
l’Honorable Sra. Marina Geli, consellera de Salut, va 
referir-se al programa de prevenció del suïcidi imple-
mentat a Sabadell.

– Quin és el nombre i evolució de suïcidis a la comarca 
de l’Alt Empordà durant la darrera dècada? Quines me-
sures aplica el Govern de cares a prevenir-los?

Palau del Parlament, 8 de maig de 2008

Santi Vila i Vicente
Diputat G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	els	suïcidis	a	les	comarques	
de	Girona	la	darrera	dècada	i	les	mesu-
res	per	a	prevenir-los
Tram. 314-10509/08

Formulació
Santi Vila i Vicente, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA del PArlAMent

Santi Vila i Vicente, diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 144 del Reglament de la Cambra, formula la següent 
pregunta per escrit al Govern,

En el marc de la sessió informativa sobre polítiques del 
Departament de Salut que afecten l’àmbit de treball de 
la Comissió sobre les Polítiques de Joventut del Parla-
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referir-se a l’evolució negativa de la taxa d’embarassos 
entre les dones d’entre 14 i 17 anys a Catalunya.

– Quina és l’evolució de la taxa d’embarassos entre les 
dones d’entre 14 i 17 anys a la demarcació de Girona? I 
en el cas concret de l’Alt Empordà?

Palau del Parlament, 8 de maig de 2008

Santi Vila i Vicente
Diputat G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	mesures	previstes	per	a	
l’assoliment	del	ple	domini	d’una	terce-
ra	llengua	a	les	escoles	i	els	instituts	
públics
Tram. 314-10513/08

Formulació
Irene Rigau i Oliver, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA del PArlAMent

Irene Rigau i Oliver, Diputada del Grup de Conver-
gència 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 noves mesures portarà a terme, al llarg del 
curs 2008-2009, el Govern de la Generalitat per tal 
d’afavorir la consecució del ple domini d’una tercera 
llengua a les escoles i instituts públics de Catalunya?

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2008

Irene Rigau i Oliver
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	els	processos	d’adopció	a	la	
República	del	Congo
Tram. 314-10514/08

Formulació
Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA del PArlAMent

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, Diputat del Grup Par-
lamentari 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,

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	perfil	sociològic	de	les	do-
nes	de	catorze	a	disset	anys	embaras-
sades
Tram. 314-10511/08

Formulació
Santi Vila i Vicente, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA del PArlAMent

Santi Vila i Vicente, diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 144 del Reglament de la Cambra, formula la següent 
pregunta per escrit al Govern,

En el marc de la sessió informativa sobre polítiques del 
Departament de Salut que afecten l’àmbit de treball de 
la Comissió sobre les Polítiques de Joventut del Parla-
ment de Catalunya, celebrada el proppassat 6 de maig, 
l’Honorable Sra. Marina Geli, consellera de Salut, va 
referir-se a l’evolució negativa de la taxa d’embarassos 
entre les dones d’entre 14 i 17 anys a Catalunya.

– Quin és el perfil sociològic d’aquestes dones?

Palau del Parlament, 8 de maig de 2008

Santi Vila i Vicente
Diputat G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	l’evolució	de	la	taxa	d’emba-
rassos	entre	les	dones	de	catorze	a	dis-
set	anys	a	les	comarques	de	Girona
Tram. 314-10512/08

Formulació
Santi Vila i Vicente, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA del PArlAMent

Santi Vila i Vicente, diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 144 del Reglament de la Cambra, formula la següent 
pregunta per escrit al Govern,

En el marc de la sessió informativa sobre polítiques del 
Departament de Salut que afecten l’àmbit de treball de 
la Comissió sobre les Polítiques de Joventut del Parla-
ment de Catalunya, celebrada el proppassat 6 de maig, 
l’Honorable Sra. Marina Geli, consellera de Salut, va 
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	mitjana	de	targetes	sanità-
ries	per	metge	a	l’Estat	espanyol
Tram. 314-10516/08

Formulació
José Domingo Domingo, del Grup Mixt

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA del PArlAMento

José Domingo Domingo, Portavoz Adjunto 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 contestada 
con respuesta escrita.

En relación a la situación de la asistencia primaria en la 
localidad de Terrassa,

Interesa saber a este diputado y a su Grupo Parlamen-
tario:

– ¿Cuál es la media de tarjetas sanitarias por médico 
en España?

Palau del Parlament, 14 de mayo 2008

El diputado de C’s
José Domingo Domingo

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	mitjana	de	targetes	sanità-
ries	per	metge	a	Catalunya
Tram. 314-10517/08

Formulació
José Domingo Domingo, del Grup Mixt

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA del PArlAMento

José Domingo Domingo, Portavoz Adjunto 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 contestada 
con respuesta escrita.

En relación a la situación de la asistencia primaria en la 
localidad de Terrassa,

Interesa saber a este diputado y a su Grupo Parlamen-
tario:

D’acord amb la resposta a la pregunta parlamentària 
314-09679/08,

– Quants processos d’adopció a la República del Congo 
es troben actualment en sentència d’emplaçament i per 
quines raons?

Palau del Parlament, 8 de maig de 2008

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	accions	dutes	a	terme	pel	
Departament	d’Acció	Social	i	Ciutadania	
amb	relació	a	la	informació	del	govern	
congolès	sobre	la	situació	dels	menors	
que	es	troben	en	procés	d’adopció
Tram. 314-10515/08

Formulació
Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA del PArlAMent

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

D’acord amb la resposta a la pregunta parlamentària 
314-09679/08,

– Què està fent el Departament d’Acció Social i Ciuta-
dania per tal d’accelerar la informació oficial per part 
del govern congolès sobre la situació dels infants, el 
procés d’adopció dels quals es troba en situació de sen-
tència d’emplaçament?

Palau del Parlament, 8 de maig de 2008

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Diputat del G. P. de CiU



27 de maig de 2008 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 270

98

TRAMITACIONS EN CURS

3.25.15.

presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada 
con respuesta escrita.

En relación a la situación de la asistencia primaria en la 
localidad de Terrassa,

Interesa saber a este diputado y a su Grupo Parlamen-
tario:

– ¿Cuál es la media de tarjetas sanitarias por médico 
en Terrassa?

Palau del Parlament, 14 de mayo 2008

El diputado de C’s
José Domingo Domingo

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	ràtio	de	pacients	per	metge	
a	Terrassa	(Vallès	Occidental)
Tram. 314-10520/08

Formulació
José Domingo Domingo, del Grup Mixt
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA del PArlAMento

José Domingo Domingo, Portavoz Adjunto 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 contestada 
con respuesta escrita.

En relación a la situación de la asistencia primaria en la 
localidad de Terrassa,

Interesa saber a este diputado y a su Grupo Parlamen-
tario:

– ¿Cuál es la ratio enfermero/paciente en los distintos 
Centros de Atención Primaria de Terrassa?

Palau del Parlament, 14 de mayo 2008

El diputado de C’s
José Domingo Domingo

– ¿Cuál es la media de tarjetas sanitarias por médico 
en Cataluña?

Palau del Parlament, 14 de mayo 2008

El diputado de C’s
José Domingo Domingo

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	mitjana	de	targetes	sani-
tàries	per	metge	a	la	província	de	Bar-
celona
Tram. 314-10518/08

Formulació
José Domingo Domingo, del Grup Mixt
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA del PArlAMento

José Domingo Domingo, Portavoz Adjunto 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 contestada 
con respuesta escrita.

En relación a la situación de la asistencia primaria en la 
localidad de Terrassa,

Interesa saber a este diputado y a su Grupo Parlamen-
tario:

– ¿Cuál es la media de tarjetas sanitarias por médico en 
la provincia de Barcelona?

Palau del Parlament, 14 de mayo 2008

El diputado de C’s
José Domingo Domingo

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	mitjana	de	targetes	sanità-
ries	per	metge	a	Terrassa	(Vallès	Occi-
dental)
Tram. 314-10519/08

Formulació
José Domingo Domingo, del Grup Mixt
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA del PArlAMento

José Domingo Domingo, Portavoz Adjunto 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, 
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– ¿Cuántas personas integran la plantilla del CAP Ram-
bla de Terrassa, especificando funciones, especialidades 
y categoría profesional?

Palau del Parlament, 14 de mayo 2008

El diputado de C’s
José Domingo Domingo

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	personal	sanitari	de	l’EAP	
de	Santa	Perpètua	de	Mogoda	(Vallès	
Occidental)	que	és	titular	d’una	plaça	en	
un	altre	centre
Tram. 314-10523/08

Formulació
José Domingo Domingo, del Grup Mixt
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA del PArlAMento

José Domingo Domingo, Portavoz adjunto 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 contestada 
con respuesta escrita.

En relación a la plantilla del EAP de Sta. Perpètua de 
Mogoda,

Interesa saber a este diputado y a su Grupo Parlamen-
tario:

– ¿Existe personal sanitario con plaza en otro centro que 
preste servicio en el EAP de Sta. Perpètua de Mogoda 
y, si es así, cuál es su situación administrativa?

Palau del Parlament, 16 de mayo 2008

El Portavoz adjunto de C’s
José Domingo Domingo

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	ràtio	de	pacients	per	met-
ge	especialista	a	Terrassa	(Vallès	Oc-
cidental)
Tram. 314-10521/08

Formulació
José Domingo Domingo, del Grup Mixt
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA del PArlAMento

José Domingo Domingo, Portavoz Adjunto 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 contestada 
con respuesta escrita.

En relación a la situación de la asistencia primaria en la 
localidad de Terrassa,

Interesa saber a este diputado y a su Grupo Parlamen-
tario:

– ¿Cuál es la ratio médico/paciente en los distintos Cen-
tros de Atención Primaria de Terrassa, diferenciando 
por especialidades?

Palau del Parlament, 14 de mayo 2008

El diputado de C’s
José Domingo Domingo

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	plantilla	del	CAP	Rambla,	
de	Terrassa	(Vallès	Occidental)
Tram. 314-10522/08

Formulació
José Domingo Domingo, del Grup Mixt
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA del PArlAMento

José Domingo Domingo, Portavoz Adjunto 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 contestada 
con respuesta escrita.

En relación a la situación de la asistencia primaria en la 
localidad de Terrassa,

Interesa saber a este diputado y a su Grupo Parlamen-
tario:
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En relación a la plantilla del EAP de Sta. Perpètua de 
Mogoda,

Interesa saber a este diputado y a su Grupo Parlamen-
tario:

– ¿Cuál es la plantilla actual del EAP de Sta. Perpètua 
de Mogoda, especificando especialidad y situación ad-
ministrativa?

Palau del Parlament, 16 de mayo 2008

El Portavoz adjunto de C’s
José Domingo Domingo

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	producte	interior	brut	de	
Catalunya
Tram. 314-10526/08

Formulació
José Domingo Domingo, del Grup Mixt
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA del PArlAMento

José Domingo Domingo, Portavoz adjunto 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 contestada 
con respuesta escrita.

En relación a la evolución del PIB según los datos pu-
blicados por el Instituto de Estadística de Cataluña 
(Idescat),

Interesa saber a este diputado y a su Grupo Parlamen-
tario:

– ¿Cuáles son, según el Departamento de Economía, 
las causas de que el PIB de Cataluña haya tenido un 
crecimiento inferior al de la media estatal durante los 
últimos cinco trimestres y que el último dato publicado 
sobre el PIB de Cataluña del primer trimestre del año 
2008 sea el peor dato desde el tercer trimestre del año 
2003?

Palau del Parlament, 16 de mayo 2008

El Portavoz adjunto de C’s
José Domingo Domingo

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	personal	titular	d’una	plaça	
en	l’EAP	de	Santa	Perpètua	de	Mogo-
da	(Vallès	Occidental)	que	no	hi	presta	
servei
Tram. 314-10524/08

Formulació
José Domingo Domingo, del Grup Mixt

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA del PArlAMento

José Domingo Domingo, Portavoz adjunto 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 contestada 
con respuesta escrita.

En relación a la plantilla del EAP de Sta. Perpètua de 
Mogoda,

Interesa saber a este diputado y a su Grupo Parlamen-
tario:

– ¿Todos los titulares de plaza del EAP de Sta. Perpètua 
de Mogoda prestan servicio en el mismo, y, si no es así, 
dónde se encuentran destinados y cuál es su situación 
administrativa?

Palau del Parlament, 16 de mayo 2008

El Portavoz adjunto de C’s
José Domingo Domingo

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	plantilla	de	l’EAP	de	Santa	
Perpètua	de	Mogoda	(Vallès	Occiden-
tal)
Tram. 314-10525/08

Formulació
José Domingo Domingo, del Grup Mixt

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA del PArlAMento

José Domingo Domingo, Portavoz adjunto 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 contestada 
con respuesta escrita.
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culos 141 y 144 del Reglamento de la Cámara, presenta 
la siguiente pregunta para que le sea contestada con 
respuesta escrita.

En relación a las normas de preinscripción y matrícula 
del alumnado en los centros educativos,

Interesa saber a este diputado y a su Grupo Parlamen-
tario:

– ¿De qué modo controla el Departamento de Educa-
ción el cumplimiento por parte de los ayuntamientos 
del procedimiento general de admisión establecido en 
el artículo 6 de la resolución EDU/349/2008?

Palau del Parlament, 15 de mayo 2008

El diputado de C’s
Antonio Robles Almeida

3.27. CONTROL PARLAMENTARI DE LA COR-
PORACIó CATALANA DE MITJANS AUDIO-
VISUALS

3.27.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIó

Pregunta	a	la	directora	general	de	la	
Corporació	Catalana	de	Mitjans	Audiovi-
suals	a	respondre	oralment	en	comissió	
sobre	les	línies	d’actuació	que	té	previs-
tes	per	a	garantir	la	pluralitat	política	en	
els	mitjans	de	comunicació	públics
Tram. 312-00156/08

Anunci
Albert Rivera Díaz, del Grup Mixt
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA del PArlAMent de CAtAlunyA

Albert Rivera Díaz, portaveu del Grup Parlamentari 
Mixt, que pertany a Ciutadans - Partit de la Ciutada-
nia, d’acord amb el previst a l’article 173 del Reglament 
de la Cambra, presenta la següent pregunta per tal que 
sigui substanciada oralment pel Director General de la 
Corporació que compareix a la Comissió de Control 
d’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals.

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari:

– Quines línies d’actuació te previstes la nova directora 
de la CCMA per tal de garantir la pluralitat política en 
els mitjans de comunicació públics de Catalunya?

Palau del Parlament, dilluns, 19 de maig de 2008

El Portaveu del Grup Mixt de
Ciutadans - Partit de la Ciutadania
Albert Rivera Díaz

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	coneixement	que	el	Depar-
tament	d’Educació	té	de	l’incompliment	
per	part	d’algun	ajuntament	del	procedi-
ment	general	d’admissió	que	estableix	
la	Resolució	EDU/349/2008
Tram. 314-10527/08

Formulació
Antonio Robles Almeida, del Grup Mixt
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA del PArlAMento

Antonio Robles Almeida, diputado del Grupo Parla-
mentario Mixto perteneciente a Ciutadans - Partido de 
la Ciudadanía, de acuerdo con lo previsto por los artí-
culos 141 y 144 del Reglamento de la Cámara, presenta 
la siguiente pregunta para que le sea contestada con 
respuesta escrita.

En relación a las normas de preinscripción y matrícula 
del alumnado en los centros educativos,

Interesa saber a este diputado y a su Grupo Parlamen-
tario:

– ¿Tiene el Departamento de Educación conocimiento 
del incumplimiento por parte de algún ayuntamiento 
del procedimiento general de admisión establecido en 
el artículo 6 de la resolución EDU/349/2008, y, si es 
así, de qué ayuntamientos y en qué sentido no se han 
cumplido los criterios de prioridad establecidos?

Palau del Parlament, 15 de mayo 2008

El diputado de C’s
Antonio Robles Almeida

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	
escrit	sobre	el	control	que	el	Departa-
ment	d’Educació	fa	del	compliment	pels	
ajuntaments	del	procediment	general	
d’admissió	que	estableix	la	Resolució	
EDU/349/2008
Tram. 314-10528/08

Formulació
Antonio Robles Almeida, del Grup Mixt
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA del PArlAMento

Antonio Robles Almeida, diputado del Grupo Parla-
mentario Mixto perteneciente a Ciutadans - Partido de 
la Ciudadanía, de acuerdo con lo previsto por los artí-
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Pregunta	al	Consell	de	Govern	de	la	
Corporació	Catalana	de	Mitjans	Audiovi-
suals	a	respondre	oralment	en	comissió	
sobre	els	criteris	de	planificació	i	emis-
sió	dels	programes	Àgora	i	30	minuts
Tram. 313-00006/08

Anunci
Joana Ortega i Alemany, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA de lA CoMissió de Control de l’ACtuACió de 
lA CorPorACió CAtAlAnA de MitJAns AudiovisuAls

Joana Ortega i Alemany, diputada del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa 
l’article 173 del Reglament del Parlament formula la 
següent pregunta al Consell de Govern de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals per tal que sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

– Quins són els criteris amb els que es planifica i s’eme-
ten els programes Àgora i 30 minuts?

Palau del Parlament, 19 de maig de 2008

Joana Ortega i Alemany
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Consell	de	Govern	de	la	Cor-
poració	Catalana	de	Mitjans	Audiovisuals	
a	respondre	oralment	en	comissió	sobre	
el	futur	de	l’edifici	de	Televisió	de	Catalu-
nya	a	Sant	Joan	Despí	(Baix	Llobregat)
Tram. 313-00007/08

Anunci
Joana Ortega i Alemany, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA de lA CoMissió de Control de l’ACtuACió de 
lA CorPorACió CAtAlAnA de MitJAns AudiovisuAls

Joana Ortega i Alemany, diputada del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa 
l’article 173 del Reglament del Parlament formula la 
següent pregunta al Consell de Govern de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals per tal que sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

– Quin és el capteniment del Consell de Govern de la 
CCMA sobre el futur de l’edifici que Televisió de Ca-
talunya té a Sant Joan Despí?

Palau del Parlament, 19 de maig de 2008

Joana Ortega i Alemany
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	a	la	directora	general	de	la	
Corporació	Catalana	de	Mitjans	Audio-
visuals	a	respondre	oralment	en	comis-
sió	sobre	les	principals	línies	d’actuació	
de	la	Corporació
Tram. 312-00157/08

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA del PArlAMent

Santi Rodríguez i Serra, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveu el Reglament de la Cambra, presenta la següent 
pregunta oral al Directora General de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals per tal que li sigui 
contestada en Comissió:

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parla-
mentari:

– Quines són les principals línies d’actuació que consi-
dera prioritàries i pensa endegar com a nova Directora 
General de la CCMA?

Palau del Parlament, 19 de maig de 2008

Santi Rodríguez i Serra

Pregunta	a	la	directora	general	de	Tele-
visió	de	Catalunya	a	respondre	oralment	
en	comissió	sobre	les	principals	línies	
d’actuació	de	Televisió	de	Catalunya
Tram. 312-00160/08

Anunci
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 26194 i 26483 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA del PArlAMent

Santi Rodríguez i Serra, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveu el Reglament de la Cambra, presenta la següent 
pregunta oral al Directora de Televisió de Catalunya per 
tal que li sigui contestada en Comissió:

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parla-
mentari:

– Quines són les principals línies d’actuació que consi-
dera prioritàries i pensa endegar com a nova Directora 
General de Televisió de Catalunya?

Palau del Parlament, 19 de maig de 2008

Santi Rodríguez i Serra
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– Quins són els objectius i les prioritats que es marca el 
Consell de Govern de la CCMA per recuperar audiència 
i tornar a situar Televisió de Catalunya com a televisió 
de referència?

Palau del Parlament, 19 de maig de 2008

Joana Ortega i Alemany
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Consell	de	Govern	de	la	
Corporació	Catalana	de	Mitjans	Audio-
visuals	a	respondre	oralment	en	comis-
sió	sobre	l’assoliment	dels	objectius	de	
recuperar	l’audiència	i	situar	Televisió	
de	Catalunya	com	a	televisió	de	refe-
rència
Tram. 313-00010/08

Anunci
Joana Ortega i Alemany, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA de lA CoMissió de Control de l’ACtuACió de 
lA CorPorACió CAtAlAnA de MitJAns AudiovisuAls

Joana Ortega i Alemany, diputada del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa 
l’article 173 del Reglament del Parlament formula la 
següent pregunta al Consell de Govern de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals per tal que sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

– Com pensa el Consell de Govern de la CCMA aconse-
guir els objectius i les prioritats que es marca per recu-
perar audiències i tornar a situar Televisió de Catalunya 
com a Televisió de referència?

Palau del Parlament, 19 de maig de 2008

Joana Ortega i Alemany
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Consell	de	Govern	de	la	
Corporació	Catalana	de	Mitjans	Audio-
visuals	a	respondre	oralment	en	comis-
sió	sobre	el	compliment	de	les	seves	
funcions	executives	i	de	govern
Tram. 313-00008/08

Anunci
Joana Ortega i Alemany, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA de lA CoMissió de Control de l’ACtuACió de 
lA CorPorACió CAtAlAnA de MitJAns AudiovisuAls

Joana Ortega i Alemany, diputada del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa 
l’article 173 del Reglament del Parlament formula la 
següent pregunta al Consell de Govern de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals per tal que sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

– Com s’organitzarà el Consell de Govern de la CCMA 
per tal de complir amb les funcions executives i de go-
vern que els atorga la Llei 11/2007, d’11 d’octubre de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals?

Palau del Parlament, 19 de maig de 2008

Joana Ortega i Alemany
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Consell	de	Govern	de	la	
Corporació	Catalana	de	Mitjans	Audio-
visuals	a	respondre	oralment	en	comis-
sió	sobre	les	prioritats	per	a	recuperar	
l’audiència	i	situar	Televisió	de	Catalu-
nya	com	a	televisió	de	referència
Tram. 313-00009/08

Anunci
Joana Ortega i Alemany, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA de lA CoMissió de Control de l’ACtuACió de 
lA CorPorACió CAtAlAnA de MitJAns AudiovisuAls

Joana Ortega i Alemany, diputada del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa 
l’article 173 del Reglament del Parlament formula la 
següent pregunta al Consell de Govern de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals per tal que sigui 
resposta oralment davant la Comissió.
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– Quin és el capteniment del Consell de Govern de la 
CCMA sobre la confluència dels serveis informatius?

Palau del Parlament, 19 de maig de 2008

Joana Ortega i Alemany
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Consell	de	Govern	de	la	
Corporació	Catalana	de	Mitjans	Audio-
visuals	a	respondre	oralment	en	co-
missió	sobre	els	contractes	de	més	de	
20.000	euros	autoritzats	els	darrers	tres	
mesos
Tram. 313-00013/08

Anunci
Joana Ortega i Alemany, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA de lA CoMissió de Control de l’ACtuACió de 
lA CorPorACió CAtAlAnA de MitJAns AudiovisuAls

Joana Ortega i Alemany, diputada del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa 
l’article 173 del Reglament del Parlament formula la 
següent pregunta al Consell de Govern de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals per tal que sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

– Quin són els contractes de quantia superior a 20.000 
Euros que ha autoritzat, d’acord amb les seves com-
petències, el Consell de Govern de la CCMA en els 
darrers tres mesos.

Palau del Parlament, 19 de maig de 2008

Joana Ortega i Alemany
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Consell	de	Govern	de	la	
Corporació	Catalana	de	Mitjans	Audiovi-
suals	a	respondre	oralment	en	comissió	
sobre	els	criteris	d’actuació	amb	rela-
ció	al	conflicte	pels	drets	d’emissió	dels	
partits	de	futbol
Tram. 313-00011/08

Anunci
Joana Ortega i Alemany, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA de lA CoMissió de Control de l’ACtuACió de 
lA CorPorACió CAtAlAnA de MitJAns AudiovisuAls

Joana Ortega i Alemany, diputada del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa 
l’article 173 del Reglament del Parlament formula la 
següent pregunta al Consell de Govern de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals per tal que sigui 
resposta oralment davant la Comissió.

– Quins són els criteris d’actuació del Consell de Go-
vern de la CCMA davant el conflicte pels drets d’emis-
sió dels partits de futbol?

Palau del Parlament, 19 de maig de 2008

Joana Ortega i Alemany
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Consell	de	Govern	de	la	
Corporació	Catalana	de	Mitjans	Audio-
visuals	a	respondre	oralment	en	comis-
sió	sobre	la	confluència	dels	serveis	in-
formatius
Tram. 313-00012/08

Anunci
Joana Ortega i Alemany, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA de lA CoMissió de Control de l’ACtuACió de 
lA CorPorACió CAtAlAnA de MitJAns AudiovisuAls

Joana Ortega i Alemany, diputada del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa 
l’article 173 del Reglament del Parlament formula la 
següent pregunta al Consell de Govern de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals per tal que sigui 
resposta oralment davant la Comissió.
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de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
formula la següent pregunta al President del Consell 
de Govern de la CCMA, per tal que sigui contestada 
oralment a l’esmentada Comissió.

– Com pensa garantir el Consell de Govern les recoma-
nacions de la Llei de la CCMA pel que fa a la missió de 
servei públic dels seu mitjans?

Palau del Parlament, 16 de maig del 2008

Joan Ferran i Serafini

Pregunta	al	president	del	Consell	de	
Govern	de	la	Corporació	Catalana	de	
Mitjans	Audiovisuals	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	calendari	de	
programació	de	les	emissores	de	ràdio	
de	la	Corporació	Catalana	de	Mitjans	
Audiovisuals
Tram. 322-00003/08

Anunci
Joan Ferran i Serafini, del Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA del PArlAMent

Joan Ferran i Serafini Diputat del Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, d’acord amb l’article 
173 del Reglament del Parlament, sobre el funcionament 
de la Comissió de Control parlamentari de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
formula la següent pregunta al President del Consell 
de Govern de la CCMA, per tal que sigui contestada 
oralment a l’esmentada Comissió.

– Quin calendari de programació preveu el Consell de 
Govern pel que fa a les emissores de ràdio dependents 
de la CCMA?

Palau del Parlament, 16 de maig del 2008

Joan Ferran i Serafini

Pregunta	al	president	del	Consell	de	Go-
vern	de	la	Corporació	Catalana	de	Mit-
jans	Audiovisuals	a	respondre	oralment	
en	comissió	sobre	els	organismes	pen-
dents	de	creació	que	estableix	la	Llei	
11/2007,	de	la	Corporació	Catalana	de	
Mitjans	Audiovisuals
Tram. 322-00001/08

Anunci
Joan Ferran i Serafini, del Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA del PArlAMent

Joan Ferran i Serafini Diputat del Grup Parlamentari So-
cialistes - Ciutadans pel Canvi, d’acord amb l’article 173 
del Reglament del Parlament, sobre el funcionament de 
la Comissió de Control parlamentari de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, formula 
la següent pregunta al President del Consell de Govern 
de la CCMA, per tal que sigui contestada oralment a 
l’esmentada Comissió.

– Quin és el capteniment del Consell de govern pel que 
fa referència als organismes pendents establerts per la 
Llei de la Corporació Catalana del Mitjans Audiovi-
suals?

Palau del Parlament, 16 de maig del 2008

Joan Ferran i Serafini

Pregunta	al	president	del	Consell	de	
Govern	de	la	Corporació	Catalana	de	
Mitjans	Audiovisuals	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	garantiment	
de	la	missió	de	servei	públic	dels	seus	
mitjans	que	estableix	la	Llei	11/2007,	de	
la	Corporació	Catalana	de	Mitjans	Au-
diovisuals
Tram. 322-00002/08

Anunci
Joan Ferran i Serafini, del Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA del PArlAMent

Joan Ferran i Serafini Diputat del Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, d’acord amb l’article 
173 del Reglament del Parlament, sobre el funcionament 
de la Comissió de Control parlamentari de l’Actuació 
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– Té previst el Consell de Govern el disseny i implemen-
tació d’un «Pla d’igualtat» o altre programa similar per 
propiciar la presència equilibrada d’homes i dones als 
mitjans públics de Catalunya i millorar, en general, la 
contribució dels mateixos a l’objectiu de millora de la 
igualtat de gènere?

Palau del Parlament, 16 de maig del 2008

Joan Ferran i Serafini

Pregunta	al	president	del	Consell	de	
Govern	de	la	Corporació	Catalana	de	
Mitjans	Audiovisuals	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	modificació	
del	document	relatiu	als	principis	d’ac-
tuació	de	la	Corporació	Catalana	de	Mit-
jans	Audiovisuals
Tram. 322-00006/08

Anunci
Joan Ferran i Serafini, del Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA del PArlAMent

Joan Ferran i Serafini Diputat del Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, d’acord amb l’arti-
cle 173 del Reglament del Parlament, sobre el funcio-
nament de la Comissió de Control parlamentari de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals, formula la següent pregunta al President 
del Consell de Govern de la CCMA, per tal que sigui 
contestada oralment a l’esmentada Comissió.

– Pensa el Consell de Govern modificar el document 
que fa referència als principis d’actuació de la CCRTV, 
que va ser aprovat al 2002?

Palau del Parlament, 19 de maig del 2008

Joan Ferran i Serafini

Pregunta	al	president	del	Consell	de	
Govern	de	la	Corporació	Catalana	de	
Mitjans	Audiovisuals	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	calendari	de	
programació	dels	canals	de	Televisió	
de	Catalunya
Tram. 322-00004/08

Anunci
Joan Ferran i Serafini, del Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA del PArlAMent

Joan Ferran i Serafini Diputat del Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, d’acord amb l’article 
173 del Reglament del Parlament, sobre el funcionament 
de la Comissió de Control parlamentari de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
formula la següent pregunta al President del Consell 
de Govern de la CCMA, per tal que sigui contestada 
oralment a l’esmentada Comissió.

– Quin calendari de programació preveu el Consell de 
Govern pel que fa a als canals de TVC?

Palau del Parlament, 16 de maig del 2008

Joan Ferran i Serafini

Pregunta	al	president	del	Consell	de	Go-
vern	de	la	Corporació	Catalana	de	Mit-
jans	Audiovisuals	a	respondre	oralment	
en	comissió	sobre	el	disseny	i	l’aplica-
ció	d’un	pla	d’igualtat	als	mitjans	pú-
blics	perquè	contribueixin	a	l’objectiu	
de	la	igualtat	de	gènere
Tram. 322-00005/08

Anunci
Joan Ferran i Serafini, del Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA del PArlAMent

Joan Ferran i Serafini Diputat del Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, d’acord amb l’arti-
cle 173 del Reglament del Parlament, sobre el funcio-
nament de la Comissió de Control parlamentari de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals, formula la següent pregunta al President 
del Consell de Govern de la CCMA, per tal que sigui 
contestada oralment a l’esmentada Comissió.
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lana de Mitjans Audiovisuals, al president del Consell 
de Govern de la CCMA.

– Quina valoració fa el president del Consell de Govern 
de la CCMA de l’actual percentatge d’externalització de 
la programació de TVC?

Palau del Parlament, 19 de maig de 2008

Carmel Mòdol i Bresolí
Diputat del GP d’ERC

Pregunta	al	president	del	Consell	de	
Govern	de	la	Corporació	Catalana	de	
Mitjans	Audiovisuals	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	valoració	que	
el	Consell	de	Govern	fa	de	les	informa-
cions	sobre	la	situació	de	sequera	eme-
ses	per	TV3	i	Catalunya	Ràdio	en	pro-
grames	de	la	franja	matinal
Tram. 322-00009/08

Anunci
Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 26214, i 26419 /Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA del PArlAMent

Carmel Mòdol i Bresolí, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
allò que preveu l’article 173 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta amb resposta oral a 
la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, a la directora general 
de la CCMA.

– Quina valoració fa el Consell de Govern de la CCMA 
de les informacions i opinions sobre la situació de se-
quera i la manca d’aigua a l’àrea metropolitana que han 
estat emeses per CR i TV3 en els programes de la franja 
horària matinal?

Palau del Parlament, 19 de maig de 2008

Carmel Mòdol i Bresolí
Diputat del GP d’ERC

Pregunta	al	president	del	Consell	de	Go-
vern	de	la	Corporació	Catalana	de	Mit-
jans	Audiovisuals	a	respondre	oralment	
en	comissió	sobre	les	informacions	so-
bre	la	situació	de	sequera	emeses	per	
TV3	i	Catalunya	Ràdio	en	programes	de	
la	franja	matinal
Tram. 322-00007/08

Anunci
Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA del PArlAMent

Carmel Mòdol i Bresolí, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
allò que preveu l’article 173 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta amb resposta oral a 
la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, a la directora general 
de la CCMA.

– Quina valoració fa el Consell de Govern de la CCMA 
de les informacions i opinions sobre la situació de se-
quera i la manca d’aigua a l’àrea metropolitana que han 
estat emeses per CR i TV3 en els programes de la franja 
horària matinal?

Palau del Parlament, 19 de maig de 2008

Carmel Mòdol i Bresolí
Diputat del GP d’ERC

Pregunta	al	president	del	Consell	de	
Govern	de	la	Corporació	Catalana	de	
Mitjans	Audiovisuals	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	percentatge	
d’externalització	de	la	programació	de	
Televisió	de	Catalunya
Tram. 322-00008/08

Anunci
Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA del PArlAMent

Carmel Mòdol i Bresolí, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveu l’article 173 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta amb resposta oral a la Co-
missió de Control de l’Actuació de la Corporació Cata-
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Pregunta	al	president	del	Consell	de	Go-
vern	de	la	Corporació	Catalana	de	Mit-
jans	Audiovisuals	a	respondre	oralment	
en	comissió	sobre	l’organització	de	la	
Corporació	Catalana	de	Mitjans	Audio-
visuals	la	pròxima	temporada
Tram. 322-00011/08

Anunci
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 26172 i 26560 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA del PArlAMent

Dolors Camats i Luis, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb allò que preveu l’article 173 del 
Reglament de la Cambra, formula la següent pregunta 
a la Directora General de la CCRTV, per tal que sigui 
contestada oralment a la Comissió de control parlamen-
tari de l’actuació de la Corporació Catalana de Ràdio i 
Televisió i de les empreses filials.

– Quin és el capteniment de la Corporació Catalana de 
Ràdio i Televisió (CCRTV) en relació a l’organització 
de la CCRTV de la propera temporada?

Palau del Parlament, 19 de maig de 2008

Dolors Camats i Luis
Diputada

Pregunta	al	president	del	Consell	de	
Govern	de	la	Corporació	Catalana	de	
Mitjans	Audiovisuals		a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	programa	«Al	
vostre	gust»,	de	TV3,	i	sobre	la	previ-
sió	de	continuar	la	línia	de	programes	
sobre	seguretat	i	qualitat	alimentàries,	
comercialització	i	món	rural
Tram. 322-00010/08

Anunci
Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 26215, i 26418 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA del PArlAMent

Carmel Mòdol i Bresolí, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
allò que preveu l’article 173 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta amb resposta oral a 
la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, a la directora general 
de la CCMA.

– Quina és la valoració que es fa del programa Al vos-
tre gust emès en els mesos anteriors per TV3 i quines 
previsions hi ha de continuar la línia de programes que 
tractin els temes de seguretat i qualitat alimentàries, 
comercialització i món rural en la graella de les emis-
sores de la CCMA?

Palau del Parlament, 19 de maig de 2008

Carmel Mòdol i Bresolí
Diputat del GP d’ERC
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3.27.10.

Pregunta	al	president	del	Consell	de	Go-
vern	de	la	Corporació	Catalana	de	Mit-
jans	Audiovisuals	a	respondre	oralment	
en	comissió	sobre	la	programació	de	la	
pròxima	temporada
Tram. 322-00012/08

Anunci
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 26173 i 26560 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 20.05.08

A lA MesA del PArlAMent

Dolors Camats i Luis, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb allò que preveu l’article 173 del 
Reglament de la Cambra, formula la següent pregunta 
a la Directora General de la CCRTV, per tal que sigui 
contestada oralment a la Comissió de control parlamen-
tari de l’actuació de la Corporació Catalana de Ràdio i 
Televisió i de les empreses filials.

– Quin és el capteniment de la Corporació Catalana de 
Ràdio i Televisió (CCRTV) en relació a la programació 
de cara a la propera temporada?

Palau del Parlament, 19 de maig de 2008

Dolors Camats i Luis
Diputada
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	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la recaptació que ha fet Renfe Operadora pel cobrament de bitllets a la xarxa de rodalia del 2000 ençà
	Tram. 311-00414/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la recaptació que ha fet Renfe Operadora pel cobrament de bitllets a la xarxa de mitjana distància del 2000 ençà
	Tram. 311-00415/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les inversions que Renfe Operadora preveu fer per millorar els sistemes de seguretat dels trens de rodalia
	Tram. 311-00416/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les inversions que Renfe Operadora preveu fer per millorar els sistemes de seguretat dels trens de mitjana distància
	Tram. 311-00417/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’avaries i incidències en trams de via única i via desdoblada del servei de rodalia de Renfe tingudes del 2000 ençà
	Tram. 311-00418/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’avaries i incidències en trams de via única i via desdoblada del servei de mitjana distància de Renfe del 2000 ençà
	Tram. 311-00419/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les avaries i les incidències produïdes a les línies de la xarxa de rodalia de Renfe del 2000 ençà
	Tram. 311-00420/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les avaries i les incidències produïdes a les línies del servei de mitjana distància de Renfe del 2000 ençà
	Tram. 311-00421/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les reclamacions i les denúncies a Renfe per incidències en el servei de rodalia del 2000 ençà
	Tram. 311-00422/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les reclamacions i les denúncies a Renfe per incidències en el servei de mitjana distància del 2000 ençà
	Tram. 311-00423/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els bitllets retornats als usuaris per incidències en el servei de rodalia de Renfe del 2000 ençà
	Tram. 311-00424/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els bitllets retornats als usuaris per incidències en el servei de mitjana distància de Renfe del 2000 ençà
	Tram. 311-00425/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions que Renfe duu a terme i els mitjans materials, tècnics i humans de què disposa per a compensar els usuaris de la xarxa de rodalia quan es produeixen incidències que obliguen a aturar els trens
	Tram. 311-00426/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions que Renfe duu a terme i els mitjans materials, tècnics i humans de què disposa per a compensar els usuaris de la xarxa de mitjana distància quan es produeixen incidències que obliguen a aturar els trens
	Tram. 311-00427/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els protocols d’avaries de Renfe quan es produeixen incidències en el servei de rodalia
	Tram. 311-00428/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els protocols d’avaries de Renfe quan es produeixen incidències en el servei de mitjana distància
	Tram. 311-00429/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els protocols d’informació de Renfe per a donar a conèixer als usuaris les incidències en el servei de rodalia
	Tram. 311-00430/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els protocols d’informació de Renfe per a donar a conèixer als usuaris les incidències en el servei de mitjana distància
	Tram. 311-00431/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el procediment de control del funcionament, l’efectivitat i els resultats dels protocols d’avaries del servei de rodalia de Renfe
	Tram. 311-00432/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el procediment de control del funcionament, l’efectivitat i els resultats dels protocols d’avaries del servei de mitjana distància de Renfe
	Tram. 311-00433/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el procediment de control del funcionament, l’efectivitat i els resultats dels protocols d’informació als usuaris del servei de rodalia de Renfe
	Tram. 311-00434/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el procediment de control del funcionament, l’efectivitat i els resultats dels protocols d’informació als usuaris del servei de mitjana distància de Renfe
	Tram. 311-00435/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els protocols que Renfe segueix abans de posar en funcionament vies noves
	Tram. 311-00436/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’estat de les vies de la xarxa de rodalia de Renfe
	Tram. 311-00437/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’estat de les vies de la xarxa de mitjana distància de Renfe
	Tram. 311-00438/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els trams inutilitzats de la xarxa de rodalia de Renfe
	Tram. 311-00439/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els trams inutilitzats de la xarxa de mitjana distància de Renfe
	Tram. 311-00440/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les reparacions a les vies de la xarxa de rodalia de Renfe del 2000 ençà
	Tram. 311-00441/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les millores a les vies de la xarxa de rodalia de Renfe del 2000 ençà
	Tram. 311-00442/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les reparacions a les vies de la xarxa de mitjana distància de Renfe del 2000 ençà
	Tram. 311-00443/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les millores a les vies de la xarxa de mitjana distància de Renfe del 2000 ençà
	Tram. 311-00444/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les infraestructures ferroviàries construïdes a la xarxa de rodalia de Renfe del 2000 ençà
	Tram. 311-00445/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les infraestructures ferroviàries construïdes a la xarxa de mitjana distància de Renfe del 2000 ençà
	Tram. 311-00446/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els sistemes de control de l’estat de les vies i les catenàries de la xarxa de rodalia de Renfe
	Tram. 311-00447/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els sistemes de control de l’estat de les vies i les catenàries de la xarxa de mitjana distància de Renfe
	Tram. 311-00448/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la velocitat mitjana dels trens del parc de vehicles del servei de rodalia de Renfe
	Tram. 311-00449/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la velocitat mitjana dels trens del parc de vehicles del servei de mitjana distància de Renfe
	Tram. 311-00450/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la remodelació de les estacions de la xarxa ferroviària del 2000 ençà
	Tram. 311-00453/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pressupost destinat per Renfe Operadora a la remodelació i la millora de les estacions de la xarxa de rodalia del 2000 ençà
	Tram. 311-00454/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pressupost destinat per Renfe Operadora a la remodelació i la millora de les estacions de la xarxa de mitjana distància del 2000 ençà
	Tram. 311-00455/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de Renfe Operadora pel que fa a actuacions de millora a les estacions de la xarxa ferroviària
	Tram. 311-00456/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els projectes de remodelació i millora de les estacions de la xarxa de rodalia de Renfe
	Tram. 311-00457/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els projectes de remodelació i millora de les estacions de la xarxa de mitjana distància de Renfe
	Tram. 311-00458/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions previstes per a adaptar les estacions de la xarxa ferroviària
	Tram. 311-00461/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la dotació pressupostària de les actuacions per a adaptar les estacions de la xarxa ferroviària
	Tram. 311-00462/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el percentatge de trens adaptats del servei de rodalia de Renfe
	Tram. 311-00463/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el percentatge de trens adaptats del servei de mitjana distància de Renfe
	Tram. 311-00464/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les estacions de la xarxa de rodalia de Renfe sense personal per a expedir bitllets
	Tram. 311-00466/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les estacions de la xarxa de mitjana distància de Renfe sense personal per a expedir bitllets
	Tram. 311-00467/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les estacions de la xarxa de rodalia de Renfe amb màquines expenedores de bitllets
	Tram. 311-00468/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les estacions de la xarxa de mitjana distància de Renfe amb màquines expenedores de bitllets
	Tram. 311-00469/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les funcions del personal adscrit al servei d’informació de la xarxa de rodalia de Renfe
	Tram. 311-00470/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la selecció i la contractació del personal del servei d’informació de la xarxa de rodalia de Renfe
	Tram. 311-00471/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la formació que rep el personal del servei d’informació de la xarxa de rodalia de Renfe
	Tram. 311-00472/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la capacitació i la qualificació professionals que s’exigeix al personal del servei d’informació de la xarxa de rodalia de Renfe
	Tram. 311-00473/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el personal que Renfe Operadora té adscrit al servei d’atenció i informació als usuaris de la xarxa de rodalia del 2000 ençà
	Tram. 311-00474/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el personal que Renfe Operadora té adscrit al servei d’atenció i informació als usuaris de la xarxa de mitjana distància del 2000 ençà
	Tram. 311-00475/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pressupost que Renfe Operadora ha destinat a inversions en sistemes d’informació a les estacions de la xarxa de rodalia del 2000 ençà
	Tram. 311-00476/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pressupost que Renfe Operadora ha destinat a inversions en sistemes d’informació als trens de la xarxa de rodalia del 2000 ençà
	Tram. 311-00477/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pressupost que Renfe Operadora ha destinat a inversions en sistemes d’informació a les estacions de la xarxa de mitjana distància del 2000 ençà
	Tram. 311-00478/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pressupost que Renfe Operadora ha destinat a inversions en sistemes d’informació als trens de la xarxa de mitjana distància del 2000 ençà
	Tram. 311-00479/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions en els sistemes d’informació de les estacions de la xarxa de rodalia de Renfe del 2000 ençà
	Tram. 311-00480/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions en els sistemes d’informació de les estacions de la xarxa de mitjana distància de Renfe del 2000 ençà
	Tram. 311-00481/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions en els sistemes d’informació dels trens de la xarxa de rodalia de Renfe del 2000 ençà
	Tram. 311-00482/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions en els sistemes d’informació dels trens de la xarxa de mitjana distància de Renfe del 2000 ençà
	Tram. 311-00483/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les estacions de la xarxa de rodalia de Renfe amb gestió integral
	Tram. 311-00484/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les estacions de la xarxa de mitjana distància de Renfe amb gestió integral
	Tram. 311-00485/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’adjudicació de les estacions de la xarxa de rodalia de Renfe amb gestió integral
	Tram. 311-00486/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’adjudicació de les estacions de la xarxa de mitjana distància de Renfe amb gestió integral
	Tram. 311-00487/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el procediment d’adjudicació de les estacions amb gestió integral de la xarxa de rodalia de Renfe
	Tram. 311-00488/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el procediment d’adjudicació de les estacions amb gestió integral de la xarxa de mitjana distància de Renfe
	Tram. 311-00489/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les ràtios de qualitat en el servei i l’atenció als usuaris de les estacions amb gestió integral de la xarxa de rodalia de Renfe
	Tram. 311-00490/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les ràtios de qualitat en el servei i l’atenció als usuaris de les estacions amb gestió integral de la xarxa de mitjana distància de Renfe
	Tram. 311-00491/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de viatgers del servei de rodalia de Renfe del 2000 ençà
	Tram. 311-00495/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de viatgers del servei de mitjana distància de Renfe del 2000 ençà
	Tram. 311-00496/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les dades relatives als passatgers que accedeixen als trens del servei de rodalia de Renfe sense pagar bitllet
	Tram. 311-00497/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les dades relatives als passatgers que accedeixen als trens del servei de mitjana distància de Renfe sense pagar bitllet
	Tram. 311-00498/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pressupost que Renfe Operadora ha destinat a inversions en seguretat a les estacions de la xarxa de rodalia del 2000 ençà
	Tram. 311-00499/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pressupost que Renfe Operadora ha destinat a inversions en seguretat als trens de la xarxa de rodalia del 2000 ençà
	Tram. 311-00500/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pressupost que Renfe Operadora ha destinat a inversions en seguretat a les estacions de la xarxa de mitjana distància del 2000 ençà
	Tram. 311-00501/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pressupost que Renfe Operadora ha destinat a inversions en seguretat als trens de la xarxa de mitjana distància del 2000 ençà
	Tram. 311-00502/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions relatives a mesures de seguretat a les estacions de la xarxa de rodalia de Renfe del 2000 ençà
	Tram. 311-00503/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions relatives a mesures de seguretat als trens de la xarxa de rodalia de Renfe del 2000 ençà
	Tram. 311-00504/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions relatives a mesures de seguretat a les estacions de la xarxa de mitjana distància de Renfe del 2000 ençà
	Tram. 311-00505/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions relatives a mesures de seguretat als trens de la xarxa de mitjana distància de Renfe del 2000 ençà
	Tram. 311-00506/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les estacions de la xarxa de rodalia de Renfe que tenen personal de seguretat durant tot el servei
	Tram. 311-00507/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les estacions de la xarxa de mitjana distància de Renfe que tenen personal de seguretat durant tot el servei
	Tram. 311-00508/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la substitució del Programa de cases d’oficis, del Departament d’Educació
	Tram. 311-00553/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la coordinació dels espais d’acollida transitoris amb la resta de recursos per a la integració de l’alumnat immigrant
	Tram. 311-00565/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les consultes amb els sindicats i les entitats representatives del món educatiu pel que fa als espais d’acollida transitoris
	Tram. 311-00566/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el treball del Departament d’Educació amb els ajuntaments de Reus (Baix Camp) i Vic (Osona) per a posar en marxa els espais d’acollida transitoris
	Tram. 311-00568/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el debat i el consens amb els departaments per a posar en marxa dels espais d’acollida transitoris
	Tram. 311-00569/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la consideració de segregadors dels espais d’acollida transitoris
	Tram. 311-00570/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el debat i el consens amb la Secretaria per a la Immigració per a posar en marxa els espais d’acollida transitoris
	Tram. 311-00571/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el sistema de beques
	Tram. 311-00598/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els ajuts per a la mobilitat dels estudiants de cicles formatius de grau superior de zones de baixa densitat de població
	Tram. 311-00599/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió d’incrementar l’oferta de cicles formatius de grau mitjà i de grau superior
	Tram. 311-00750/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els cicles formatius de grau mitjà i de grau superior que incrementaran l’oferta el curs 2008-2009
	Tram. 311-00751/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els territoris en què s’incrementarà l’oferta de cicles formatius de grau mitjà i de grau superior
	Tram. 311-00752/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la planificació de l’oferta de cicles formatius de grau mitjà i de grau superior amb els agents econòmics i socials
	Tram. 311-00753/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el paper dels agents econòmics i socials en la impartició de cicles formatius de grau mitjà i de grau superior
	Tram. 311-00754/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions d’informació i orientació a les famílies amb fills que acaben l’educació secundària obligatòria o el batxillerat
	Tram. 311-00755/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els criteris de planificació de l’oferta de cicles formatius de grau mitjà i de grau superior per al curs 2008-2009
	Tram. 311-00756/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el garantiment de la implantació de la sisena hora en els centres dels municipis de menys de cinc mil habitants el curs 2008-2009
	Tram. 311-00789/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els recursos humans previstos per a la implantació del programa Linkat
	Tram. 311-00814/08
	Substanciació



	1.25.15.	Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les companyies aèries sancionades per publicitat enganyosa per l’Agència Catalana del Consum
	Tram. 314-08160/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les companyies aèries sancionades per clàusules abusives per l’Agència Catalana del Consum
	Tram. 314-08161/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons concretes de l’Agència Catalana del Consum per a sancionar companyies aèries per publicitat enganyosa
	Tram. 314-08163/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons concretes de l’Agència Catalana del Consum per a sancionar companyies aèries per clàusules abusives
	Tram. 314-08164/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les sancions a companyies aèries per publicitat enganyosa aplicades per l’Agència Catalana del Consum
	Tram. 314-08166/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les sancions a companyies aèries per clàusules abusives aplicades per l’Agència Catalana del Consum
	Tram. 314-08167/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’absència de representants de la Generalitat en l’acte de lliurament d’obsequis a les entitats col·laboradores de la Festa Major de Gràcia, de Barcelona
	Tram. 314-09356/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’inici de la construcció del centre d’atenció primària de les Borges Blanques (Garrigues)
	Tram. 314-09411/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’abandonament escolar a l’IES Mig-Món, de Súria (Bages)
	Tram. 314-09614/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla i les persones assignades al CAP Sant Feliu, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-09698/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’atenció pediàtrica i les intervencions quirúrgiques pediàtriques a la regió sanitària de Lleida
	Tram. 314-09719/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres de conservació de la carretera T-11 que ha demanat al Ministeri de Foment i les que està previst fer-hi durant el 2008
	Tram. 314-09732/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la freqüència objectiu i l’oferta de servei mínim per al tram de Reus a Barcelona de les línies Ca3 i Ca6 i de la línia Ca4 i sobre les millores dutes a terme en aquestes línies
	Tram. 314-09733/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tramitació i l’execució d’una línia de rodalia entre Cornellà i Castelldefels
	Tram. 314-09734/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tramitació i l’execució del desdoblament de la línia de rodalia entre Barcelona i Vic
	Tram. 314-09735/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tramitació i l’execució de l’actuació a la xarxa de rodalia per a soterrar la línia al pas per l’Hospitalet de Llobregat
	Tram. 314-09736/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tramitació i l’execució del soterrament de la línia de rodalia Barcelona - Portbou al pas per Montcada i Reixac
	Tram. 314-09737/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tramitació i l’execució de l’actuació a la xarxa de rodalia per a accedir a l’aeroport de Barcelona
	Tram. 314-09738/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tramitació i l’execució de l’actuació a la xarxa de rodalia per a integrar el ferrocarril a Montmeló
	Tram. 314-09739/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tramitació i l’execució de l’actuació a la xarxa de rodalia per a soterrar la línia al pas per Sant Feliu de Llobregat
	Tram. 314-09740/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tramitació i l’execució de l’actuació a l’intercanviador Sagrera-Meridiana
	Tram. 314-09741/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tramitació i l’execució de l’actuació a l’intercanviador de Martorell
	Tram. 314-09742/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tramitació i l’execució de l’actuació a l’intercanviador de la Torrassa
	Tram. 314-09743/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tramitació i l’execució de l’actuació a l’intercanviador del Prat de Llobregat
	Tram. 314-09744/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tramitació i l’execució de l’actuació a l’intercanviador de Sabadell Nord
	Tram. 314-09745/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tramitació i l’execució de l’actuació a l’intercanviador de l’Arc de Triomf
	Tram. 314-09746/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tramitació i l’execució de l’actuació als intercanviadors de la línia ferroviària entre el Papiol i Mollet del Vallès
	Tram. 314-09747/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tramitació i l’execució de l’actuació a la variant de Figueres de la xarxa ferroviària regional
	Tram. 314-09748/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tramitació i l’execució de l’actuació de renovació de la línia Barcelona - Manresa - Lleida de la xarxa regional
	Tram. 314-09749/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tramitació i l’execució de l’actuació de renovació de la línia Vic - Puigcerdà de la xarxa regional
	Tram. 314-09750/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tramitació i l’execució de l’actuació de renovació de la línia Reus - Móra d’Ebre de la xarxa regional
	Tram. 314-09751/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tramitació i l’execució del pla de millora de les estacions de la xarxa regional
	Tram. 314-09752/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tramitació i l’execució de l’actuació de supressió dels passos a nivell
	Tram. 314-09753/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tramitació i l’execució de l’actuació de prolongació de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat a Terrassa
	Tram. 314-09754/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tramitació i l’execució de l’actuació de prolongació de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat a Sabadell
	Tram. 314-09755/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tramitació i l’execució de l’actuació de desdoblament de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat al Llobregat
	Tram. 314-09756/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tramitació i l’execució de l’actuació de millora del tram entre Lleida i la Pobla de Segur de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat
	Tram. 314-09757/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tramitació i l’execució de l’actuació al tram del port de Barcelona de la xarxa de mercaderies
	Tram. 314-09758/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tramitació i l’execució de l’actuació d’adaptació de la xarxa de mercaderies entre Castellbisbal i Mollet del Vallès
	Tram. 314-09759/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tramitació i l’execució de l’actuació a l’estació de la Llagosta de la xarxa de mercaderies
	Tram. 314-09760/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la tramitació i l’execució de l’actuació en un apartador de l’Aldea de la xarxa de mercaderies
	Tram. 314-09761/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el viatge a Berlín del conseller de la Vicepresidència per a inaugurar la Delegació del Govern de la Generalitat a Alemanya
	Tram. 314-09770/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’emplaçament d’òrgans judicials a les noves dependències de l’edifici judicial de Reus (Baix Camp)
	Tram. 314-09774/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les deficiències de l’escola pública Lanaspa, de Terrassa (Vallès Occidental)
	Tram. 314-09780/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de canviar les ambulàncies aèries
	Tram. 314-09781/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places d’hospital de dia per a adults amb malaltia mental creades el 2006
	Tram. 314-09782/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places d’hospital de dia per a adults amb malaltia mental creades el 2007
	Tram. 314-09783/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places d’hospital de dia per a adults amb malaltia mental que es preveu crear el 2008
	Tram. 314-09784/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places de centres de dia per a adults amb malaltia mental que es preveu crear el 2008
	Tram. 314-09785/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places de centres de dia per a adults amb malaltia mental creades el 2007
	Tram. 314-09786/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places de centres de dia per a adults amb malaltia mental creades el 2006
	Tram. 314-09787/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la part que correspon a Catalunya de la partida pressupostària dels pressupostos generals de l’Estat destinada a cofinançar la creació de places de primer cicle d’educació infantil
	Tram. 314-09791/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri de selecció d’experts per a elaborar el currículum de l’educació primària
	Tram. 314-09793/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el criteri de selecció d’experts per a elaborar el currículum de l’educació infantil
	Tram. 314-09794/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la prolongació del termini de presentació dels projectes lingüístics dels centres educatius
	Tram. 314-09800/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les orientacions donades als centres educatius per a l’elaboració dels projectes lingüístics i la distribució horària de les àrees lingüístiques en el cicle inicial
	Tram. 314-09801/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions dutes a terme perquè el Ministeri d’Educació i Ciència reguli reglamentàriament l’exercici per titulats universitaris de funcions docents diferents de les assignades a llur cos
	Tram. 314-09802/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts atorgats a Mediapro per a la producció de pel·lícules els darrers quatre anys
	Tram. 314-09803/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts atorgats per a la producció de la pel·lícula Vicky Cristina Barcelona
	Tram. 314-09804/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el viatge del president de la Generalitat al Marroc
	Tram. 314-09805/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost d’elaboració de l’Avantprojecte de pla territorial de l’àmbit metropolità de Barcelona
	Tram. 314-09806/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de tancament del centre d’atenció primària de Vidreres (Selva)
	Tram. 314-10041/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a afavorir l’augment de la taxa de natalitat
	Tram. 314-10112/08
	Resposta del Govern






	2.	Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment
	2.25.	Preguntes al Govern
	2.25.05.	Preguntes orals en el Ple
	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la lluita contra el consum de droga entre els joves
	Tram. 310-00212/08
	Decaïment


	2.25.10.	Preguntes orals en comissió
	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les vies de la xarxa del servei de rodalia de Renfe per on circulen trens de mercaderies
	Tram. 311-00344/08
	Retirada


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les vies de la xarxa del servei de mitjana distància de Renfe per on circulen trens de mercaderies
	Tram. 311-00345/08
	Retirada


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els trams de la xarxa de rodalia de Renfe que tenen via única
	Tram. 311-00348/08
	Retirada


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els trams de la xarxa de mitjana distància de Renfe que tenen via única
	Tram. 311-00349/08
	Retirada


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els trams de la xarxa de rodalia de Renfe que estan desdoblats
	Tram. 311-00350/08
	Retirada


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els trams de la xarxa de mitjana distància de Renfe que estan desdoblats
	Tram. 311-00351/08
	Retirada


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de desdoblament dels trams de la xarxa de rodalia de Renfe que tenen via única
	Tram. 311-00352/08
	Retirada


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de desdoblament dels trams de la xarxa de mitjana distància de Renfe que tenen via única
	Tram. 311-00353/08
	Retirada


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la relació d’estacions de la xarxa de rodalia de Renfe
	Tram. 311-00451/08
	Retirada


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la relació d’estacions de la xarxa de mitjana distància de Renfe
	Tram. 311-00452/08
	Retirada


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’estacions adaptades de la xarxa ferroviària
	Tram. 311-00459/08
	Retirada


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’estacions de la xarxa ferroviària que tenen les andanes adaptades
	Tram. 311-00460/08
	Retirada


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els indicadors emprats per a conèixer el grau d’adaptació de les estacions i els trens de la xarxa ferroviària de Renfe
	Tram. 311-00465/08
	Retirada


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures d’aplicació del sistema d’integració tarifària que han estat executades a les estacions de Renfe
	Tram. 311-00492/08
	Retirada


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures d’aplicació del sistema d’integració tarifària que estan pendents d’executar a les estacions de Renfe
	Tram. 311-00493/08
	Retirada


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió d’aplicar el sistema d’integració tarifària a totes les estacions de Renfe
	Tram. 311-00494/08
	Retirada


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les experiències internacionals analitzades respecte als espais d’acollida transitoris
	Tram. 311-00567/08
	Retirada






	3.	Tramitacions en curs
	3.25.	Preguntes al Govern
	3.25.05.	Preguntes orals en el Ple
	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les darreres actuacions dutes a terme amb relació a la sequera
	Tram. 310-00205/08
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la Universitat de Vic
	Tram. 310-00206/08
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació del servei sanitari dels centres d’atenció primària
	Tram. 310-00207/08
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la posada en marxa del Pla director de malalties reumàtiques i de l’aparell locomotor
	Tram. 310-00208/08
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els acords adoptats amb les organitzacions sindicals del Cos de Mossos d’Esquadra amb relació a la regulació de la segona activitat
	Tram. 310-00209/08
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la fuita radioactiva a la central nuclear d’Ascó I
	Tram. 310-00210/08
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política d’accés dels joves a l’habitatge
	Tram. 310-00211/08
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la lluita contra el consum de droga entre els joves
	Tram. 310-00212/08
	Anunci


	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política actual
	Tram. 317-00155/08
	Anunci


	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política actual
	Tram. 317-00156/08
	Anunci


	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
	Tram. 317-00157/08
	Anunci


	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la política en matèria d’aigua
	Tram. 317-00158/08
	Anunci


	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la fuita radioactiva a la central nuclear d’Ascó I
	Tram. 317-00159/08
	Anunci


	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
	Tram. 317-00160/08
	Anunci



	3.25.10.	Preguntes orals en comissió
	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les rutes de Ryanair a l’aeroport de Reus
	Tram. 311-00911/08
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el calendari d’execució de la variant nord-oest d’Olot
	Tram. 311-00916/08
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el desdoblament de la variant nord-oest d’Olot
	Tram. 311-00917/08
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’estudi d’impacte ambiental del desdoblament de la variant nord-oest d’Olot
	Tram. 311-00918/08
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el finançament de la variant nord-oest d’Olot
	Tram. 311-00919/08
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les converses per a concretar el tram estatal de la variant nord-oest d’Olot
	Tram. 311-00920/08
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la implantació d’un pla d’informatització de les diverses fases processals que permeti la interconnexió dels jutjats i els tribunals penals
	Tram. 311-00921/08
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’excés de la càrrega de treball dels jutjats de Barcelona
	Tram. 311-00922/08
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes pel Departament de Justícia per a cobrir amb personal titular les places dels jutjats penals d’executòries ocupades per personal interí
	Tram. 311-00923/08
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els plans de formació per al personal interí dels jutjats penals d’executòries
	Tram. 311-00924/08
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures de reforç previstes pel Departament de Justícia per a solucionar la situació de col·lapse dels jutjats penals
	Tram. 311-00925/08
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la concentració a Catalunya de sentències penals no executades
	Tram. 311-00926/08
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les persones en risc d’exclusió social que no poden pagar el lloguer
	Tram. 311-00927/08
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els ajuts denegats a persones en risc d’exclusió social que no poden pagar el lloguer
	Tram. 311-00928/08
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el calendari previst per a l’aprovació de la llei de consultes populars
	Tram. 311-00929/08
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les declaracions del conseller de Governació i Administracions Públiques amb relació a la futura llei de consultes populars
	Tram. 311-00930/08
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de signatures necessari per a impulsar una consulta popular
	Tram. 311-00931/08
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les raons que justifiquen el tractament prioritari que es vol donar a la futura llei de consultes populars
	Tram. 311-00932/08
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’opinió del conseller de Governació i Administracions Públiques amb relació a la compatibilitat de la Constitució amb la convocatòria de referèndums per la Generalitat
	Tram. 311-00933/08
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes per a evitar la inconstitucionalitat de les consultes populars
	Tram. 311-00934/08
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els suïcidis a l’Alt Empordà la darrera dècada i les mesures per a prevenir-los
	Tram. 311-00935/08
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els suïcidis a les comarques de Girona la darrera dècada i les mesures per a prevenir-los
	Tram. 311-00936/08
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el Programa de prevenció del suïcidi que s’ha aplicat a Sabadell (Vallès Occidental)
	Tram. 311-00937/08
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el perfil sociològic de les dones de catorze a disset anys embarassades
	Tram. 311-00938/08
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’evolució de la taxa d’embarassos entre les dones de catorze a disset anys a les comarques de Girona
	Tram. 311-00939/08
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els criteris del nou conseller de Governació i Administracions Públiques per a ratificar el personal eventual d’aquest departament
	Tram. 311-00940/08
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els setze llocs de treball eventual del Departament de Governació i Administracions Públiques
	Tram. 311-00941/08
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius per a suspendre un viatge al Sàhara per a signar un conveni de col·laboració amb el Front Polisario
	Tram. 311-00942/08
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la instal·lació de radars als trams de la xarxa viària amb més accidentalitat
	Tram. 311-00943/08
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el procés d’informació pública i de participació ciutadana en la redacció del Pla director urbanístic del Pla de l’Estany
	Tram. 311-00945/08
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’estat de tramitació de la creació del Parc Natural del Pla de l’Estany
	Tram. 311-00947/08
	Anunci



	3.25.15.	Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts i els pagaments dels seus departaments i de les empreses i els organismes que en depenen a la Fundació Nova Cultura de l’Aigua els darrers quatre anys
	Tram. 314-10489/08
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pantà de Portbou (Alt Empordà)
	Tram. 314-10490/08
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el sistema de seguretat de la línia 1 del metro
	Tram. 314-10491/08
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa per contractació d’empreses de seguretat el 2007
	Tram. 314-10492/08
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les hores extraordinàries del personal de l’Administració de la Generalitat el 2007
	Tram. 314-10493/08
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els delictes perseguits pels Mossos d’Esquadra el 2007
	Tram. 314-10494/08
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les modificacions del Pla general metropolità relatives a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) amb motiu de la construcció de la línia del tren d’alta velocitat
	Tram. 314-10495/08
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les modificacions del Pla general metropolità relatives al Prat de Llobregat (Baix Llobregat) amb motiu de la construcció de la línia del tren d’alta velocitat
	Tram. 314-10496/08
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’estudiants assignats als estudis de magisteri que havien aprovat les proves d’accés a la universitat amb una nota entre 4 i 5
	Tram. 314-10497/08
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’estudiants assignats als estudis de magisteri que havien aprovat les proves d’accés a la universitat amb una nota entre 5 i 6
	Tram. 314-10498/08
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’estudiants assignats als estudis de magisteri que havien aprovat les proves d’accés a la universitat amb una nota entre 6 i 7
	Tram. 314-10499/08
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’estudiants assignats als estudis de magisteri que havien aprovat les proves d’accés a la universitat amb una nota entre 7 i 8
	Tram. 314-10500/08
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’estudiants assignats als estudis de magisteri que havien aprovat les proves d’accés a la universitat amb una nota entre 8 i 9
	Tram. 314-10501/08
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’unitats externes d’escolarització
	Tram. 314-10502/08
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament de les unitats externes d’escolarització
	Tram. 314-10503/08
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’empreses o entitats de serveis contractades per a atendre l’alumnat de les unitats externes d’escolarització
	Tram. 314-10504/08
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari de restriccions del transport de mercaderies per carretera per al 2008
	Tram. 314-10505/08
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la instal·lació d’urinaris secs en les instal·lacions públiques per a estalviar aigua
	Tram. 314-10506/08
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les subvencions a entitats franceses i a projectes desenvolupats al Llenguadoc-Rosselló i al Migdia-Pirineus els anys 2005, 2006 i 2007
	Tram. 314-10507/08
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els suïcidis a l’Alt Empordà la darrera dècada i les mesures per a prevenir-los
	Tram. 314-10508/08
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els suïcidis a les comarques de Girona la darrera dècada i les mesures per a prevenir-los
	Tram. 314-10509/08
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Programa de prevenció del suïcidi implantat a Sabadell (Vallès Occidental)
	Tram. 314-10510/08
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el perfil sociològic de les dones de catorze a disset anys embarassades
	Tram. 314-10511/08
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de la taxa d’embarassos entre les dones de catorze a disset anys a les comarques de Girona
	Tram. 314-10512/08
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a l’assoliment del ple domini d’una tercera llengua a les escoles i els instituts públics
	Tram. 314-10513/08
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els processos d’adopció a la República del Congo
	Tram. 314-10514/08
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme pel Departament d’Acció Social i Ciutadania amb relació a la informació del govern congolès sobre la situació dels menors que es troben en procés d’adopció
	Tram. 314-10515/08
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mitjana de targetes sanitàries per metge a l’Estat espanyol
	Tram. 314-10516/08
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mitjana de targetes sanitàries per metge a Catalunya
	Tram. 314-10517/08
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mitjana de targetes sanitàries per metge a la província de Barcelona
	Tram. 314-10518/08
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la mitjana de targetes sanitàries per metge a Terrassa (Vallès Occidental)
	Tram. 314-10519/08
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio de pacients per metge a Terrassa (Vallès Occidental)
	Tram. 314-10520/08
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ràtio de pacients per metge especialista a Terrassa (Vallès Occidental)
	Tram. 314-10521/08
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla del CAP Rambla, de Terrassa (Vallès Occidental)
	Tram. 314-10522/08
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el personal sanitari de l’EAP de Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental) que és titular d’una plaça en un altre centre
	Tram. 314-10523/08
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el personal titular d’una plaça en l’EAP de Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental) que no hi presta servei
	Tram. 314-10524/08
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plantilla de l’EAP de Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental)
	Tram. 314-10525/08
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el producte interior brut de Catalunya
	Tram. 314-10526/08
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement que el Departament d’Educació té de l’incompliment per part d’algun ajuntament del procediment general d’admissió que estableix la Resolució EDU/349/2008
	Tram. 314-10527/08
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el control que el Departament d’Educació fa del compliment pels ajuntaments del procediment general d’admissió que estableix la Resolució EDU/349/2008
	Tram. 314-10528/08
	Formulació





	3.27.	Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	3.27.10.	Preguntes orals en comissió
	Pregunta a la directora general de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les línies d’actuació que té previstes per a garantir la pluralitat política en els mitjans de comunicació públics
	Tram. 312-00156/08
	Anunci

	Pregunta a la directora general de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les principals línies d’actuació de la Corporació
	Tram. 312-00157/08
	Anunci


	Pregunta a la directora general de Televisió de Catalunya a respondre oralment en comissió sobre les principals línies d’actuació de Televisió de Catalunya
	Tram. 312-00160/08
	Anunci


	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els criteris de planificació i emissió dels programes Àgora i 30 minuts
	Tram. 313-00006/08
	Anunci


	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el futur de l’edifici de Televisió de Catalunya a Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
	Tram. 313-00007/08
	Anunci


	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el compliment de les seves funcions executives i de govern
	Tram. 313-00008/08
	Anunci


	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les prioritats per a recuperar l’audiència i situar Televisió de Catalunya com a televisió de referència
	Tram. 313-00009/08
	Anunci


	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’assoliment dels objectius de recuperar l’audiència i situar Televisió de Catalunya com a televisió de referència
	Tram. 313-00010/08
	Anunci


	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els criteris d’actuació amb relació al conflicte pels drets d’emissió dels partits de futbol
	Tram. 313-00011/08
	Anunci


	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la confluència dels serveis informatius
	Tram. 313-00012/08
	Anunci


	Pregunta al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els contractes de més de 20.000 euros autoritzats els darrers tres mesos
	Tram. 313-00013/08
	Anunci


	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre els organismes pendents de creació que estableix la Llei 11/2007, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	Tram. 322-00001/08
	Anunci


	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el garantiment de la missió de servei públic dels seus mitjans que estableix la Llei 11/2007, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	Tram. 322-00002/08
	Anunci


	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el calendari de programació de les emissores de ràdio de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	Tram. 322-00003/08
	Anunci


	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el calendari de programació dels canals de Televisió de Catalunya
	Tram. 322-00004/08
	Anunci


	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el disseny i l’aplicació d’un pla d’igualtat als mitjans públics perquè contribueixin a l’objectiu de la igualtat de gènere
	Tram. 322-00005/08
	Anunci


	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la modificació del document relatiu als principis d’actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	Tram. 322-00006/08
	Anunci


	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre les informacions sobre la situació de sequera emeses per TV3 i Catalunya Ràdio en programes de la franja matinal
	Tram. 322-00007/08
	Anunci


	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre el percentatge d’externalització de la programació de Televisió de Catalunya
	Tram. 322-00008/08
	Anunci


	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la valoració que el Consell de Govern fa de les informacions sobre la situació de sequera emeses per TV3 i Catalunya Ràdio en programes de la franja matinal
	Tram. 322-00009/08
	Anunci


	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals  a respondre oralment en comissió sobre el programa «Al vostre gust», de TV3, i sobre la previsió de continuar la línia de programes sobre seguretat i qualitat alimentàries, comercialització i món rural
	Tram. 322-00010/08
	Anunci


	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre l’organització de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals la pròxima temporada
	Tram. 322-00011/08
	Anunci


	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre oralment en comissió sobre la programació de la pròxima temporada
	Tram. 322-00012/08
	Anunci







