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1.25.	 Preguntes	al	Govern

1.25.15.	 Preguntes	per	escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat de tramitació del projecte d’emplaça-
ment de la seu del Departament d’Acció Social i 
Ciutadania a Nou Barris, a Barcelona
Tram. 314-10573/08
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els acords establerts amb les entitats del sec-
tor d’atenció a la discapacitat psíquica pel que fa als 
centres especials de treball
Tram. 314-10912/08
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reducció de les taxes del bingo i les mesu-
res previstes per a evitar el deteriorament d’aquest 
sector empresarial
Tram. 314-10942/08
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost i el calendari de l’ampliació de la Fira 
de Barcelona
Tram. 314-11104/08
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el protocol de seguretat dels inflamables del 
port de Barcelona
Tram. 314-11107/08
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el trasllat de la seu del Departament d’Acció 
Social i Ciutadania
Tram. 314-11108/08
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cas d’una veïna de Fornells de la Selva (Gi-
ronès) que ha rebut setze denúncies improcedents
Tram. 314-11119/08
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes per a solucionar el 
cas d’una veïna de Fornells de la Selva (Gironès) 
que ha rebut setze denúncies improcedents
Tram. 314-11120/08
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els contactes del Servei Català de Trànsit amb 
la Direcció General de Trànsit per a corregir l’error 
de la matriculació de dos vehicles amb el mateix 

número denunciat per una veïna de Fornells de la 
Selva (Gironès)
Tram. 314-11121/08
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’abast del programa de millora de les infraes-
tructures i els parcs de bombers i sobre la reforma 
del parc de bombers i la construcció de la nova seu 
de la regió d’emergències de Girona
Tram. 314-11122/08
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els centres tecnològics que té previst aglutinar 
per a garantir-ne la supervivència
Tram. 314-11123/08
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el suport a les empreses catalanes que van 
participar al Mobile World Congress de Barcelona
Tram. 314-11127/08
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les persones que van acompanyar el conseller 
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació en 
el viatge a Nova York
Tram. 314-11671/08
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la durada del viatge a Nova York del conseller 
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació
Tram. 314-11672/08
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost del viatge a Nova York del conseller 
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació
Tram. 314-11673/08
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els actes celebrats durant el viatge a Nova 
York del conseller d’Interior, Relacions Institucionals 
i Participació
Tram. 314-11674/08
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els membres del Cos de Mossos d’Esquadra 
que van acompanyar el conseller d’Interior, Relaci-
ons Institucionals i Participació en el viatge a Nova 
York
Tram. 314-11675/08
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les línies bàsiques d’actuació del Pla de dina-
mització de la moda catalana 2007-2010
Tram. 314-12889/08
Resposta del Govern p. 19
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la valoració que el Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa fa de l’evolució del Pla de 
dinamització de la moda catalana 2007-2010
Tram. 314-12890/08
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost del Pla de dinamització de la 
moda catalana 2007-2010
Tram. 314-12891/08
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de passarel·les que es fan en el 
marc del Pla de dinamització de la moda catalana 
2007-2010
Tram. 314-12892/08
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost invertit el primer semestre del 
2008 en el Pla de dinamització de la moda catalana 
2007-2010
Tram. 314-12893/08
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la persona responsable del Pla de dinamitza-
ció de la moda catalana 2007-2010
Tram. 314-12894/08
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les relacions del Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa amb les escoles de moda
Tram. 314-12895/08
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’organització de la Passarel·la 080
Tram. 314-12896/08
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre els criteris per a decidir qui desfila en la 
Passarel·la 080
Tram. 314-12897/08
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el procediment per a elegir l’organització de 
la Passarel·la 080
Tram. 314-12898/08
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de periodistes internacionals acre-
ditats per a fer el seguiment de la darrera edició de 
la Passarel·la 080
Tram. 314-12899/08
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’existència d’una agència de seguiment de 
premsa per a valorar la darrera edició de Passarel·la  
080
Tram. 314-12900/08
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els inversors privats de la darrera edició de la 
Passarel·la 080
Tram. 314-12901/08
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’agència de comunicació encarregada de la 
darrera edició de la Passarel·la 080
Tram. 314-12902/08
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’elaboració d’un panel de consumidors de la 
darrera edició de la Passarel·la 080
Tram. 314-12903/08
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la influència de la darrera edició de la 
Passarel·la 080 en la projecció del disseny català
Tram. 314-12904/08
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la influència de la darrera edició de la Passarel-
la 080 en la projecció internacional del disseny ca-
talà
Tram. 314-12905/08
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’impacte mediàtic internacional de la darrera 
edició de la Passarel·la 080
Tram. 314-12906/08
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’alumnes d’escoles de moda que 
van desfilar en la darrera edició de la Passarel·la 
080
Tram. 314-12907/08
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’alumnes d’escoles de moda que 
van desfilar en la darrera edició de la Passarel·la 080 
i que han desenvolupat una carrera professional
Tram. 314-12908/08
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la valoració que el Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa del darrer showroom de París 
en l’àmbit de la moda
Tram. 314-12909/08
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el resultat econòmic del darrer showroom de 
París en l’àmbit de la moda
Tram. 314-12910/08
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost del darrer showroom de París 
en l’àmbit de la moda
Tram. 314-12911/08
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre les despeses i els ingressos del darrer 
showroom de París en l’àmbit de la moda
Tram. 314-12912/08
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’organitzar showrooms en l’àmbit 
de la moda
Tram. 314-12913/08
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el garantiment del dret d’opció lingüística als 
tests electrònics dels exàmens teòrics per a l’obten-
ció del carnet de conduir
Tram. 314-12927/08
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el fet que Vodafone España, SA, no tingui 
una versió catalana del seu web i sobre les gestions 
perquè la tingui
Tram. 314-12929/08
Resposta del Govern p. 27
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el fet que Orange no tingui una versió catalana 
del seu web i sobre les gestions perquè la tingui
Tram. 314-12931/08
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les protestes de part dels participants a l’Es-
cola d’Estiu del Voluntariat d’Alp (Cerdanya)
Tram. 314-13043/08
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre una partícula radioactiva detectada l’11 de 
juliol del 2008 a la central nuclear Vandellòs II
Tram. 314-13056/08
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre l’origen d’una partícula radioactiva de-
tectada l’11 de juliol del 2008 a la central nuclear 
Vandellòs II
Tram. 314-13057/08
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la possible relació entre l’incident de l’11 de 
juliol de 2008 a la central nuclear Vandellòs II i un 
incident anterior a Ascó
Tram. 314-13058/08
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els contactes amb el Consell de Seguretat 
Nuclear sobre l’incident de l’11 de juliol del 2008 a 
la central nuclear Vandellòs II
Tram. 314-13059/08
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els efectius policíacs destinats al Baix Camp  
i sobre la seguretat ciutadana al medi rural d’aquesta 
comarca
Tram. 314-13082/08
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Mapa de la lectura pública de Catalunya
Tram. 314-13083/08
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’efectius en la lluita contra els in-
cendis a l’Alt Camp
Tram. 314-13085/08
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’efectius en la lluita contra els in-
cendis al Baix Camp
Tram. 314-13086/08
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’efectius en la lluita contra els in-
cendis al Baix Penedès
Tram. 314-13087/08
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’efectius en la lluita contra els in-
cendis a la Conca de Barberà
Tram. 314-13088/08
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’efectius en la lluita contra els in-
cendis al Priorat
Tram. 314-13089/08
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’efectius en la lluita contra els in-
cendis al Tarragonès
Tram. 314-13090/08
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de punts de guaita contra incendis 
a l’Alt Camp
Tram. 314-13091/08
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de punts de guaita contra incendis 
al Baix Camp
Tram. 314-13092/08
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de punts de guaita contra incendis 
al Baix Penedès
Tram. 314-13093/08
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de punts de guaita contra incendis 
a la Conca de Barberà
Tram. 314-13094/08
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de punts de guaita contra incendis 
al Priorat
Tram. 314-13095/08
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de punts de guaita contra incendis 
al Tarragonès
Tram. 314-13096/08
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de punts de guaita contra incendis 
al Baix Ebre
Tram. 314-13097/08
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de punts de guaita contra incendis 
al Montsià
Tram. 314-13098/08
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de punts de guaita contra incendis 
a la Ribera d’Ebre
Tram. 314-13099/08
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de punts de guaita contra incendis 
a la Terra Alta
Tram. 314-13100/08
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els mitjans de lluita contra els incendis a l’Alt 
Camp
Tram. 314-13101/08
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els mitjans de lluita contra els incendis al Baix 
Camp
Tram. 314-13102/08
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els mitjans de lluita contra els incendis al Baix 
Penedès
Tram. 314-13103/08
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els mitjans de lluita contra els incendis a la 
Conca de Barberà
Tram. 314-13104/08
Resposta del Govern p. 35
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Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre els mitjans de lluita contra els incendis 
al Priorat
Tram. 314-13105/08
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre els mitjans de lluita contra els incendis al 
Tarragonès
Tram. 314-13106/08
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els mitjans de lluita contra els incendis al Baix 
Ebre
Tram. 314-13107/08
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre els mitjans de lluita contra els incendis 
al Montsià
Tram. 314-13108/08
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els mitjans de lluita contra els incendis a la 
Ribera d’Ebre
Tram. 314-13109/08
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els mitjans de lluita contra els incendis a la 
Terra Alta
Tram. 314-13110/08
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els mitjans aeris de lluita contra els incendis 
al Camp de Tarragona
Tram. 314-13111/08
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els mitjans aeris de lluita contra els incendis 
a les Terres de l’Ebre
Tram. 314-13112/08
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els mitjans terrestres de lluita contra els incen-
dis al Camp de Tarragona
Tram. 314-13113/08
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els mitjans terrestres de lluita contra els incen-
dis a les Terres de l’Ebre
Tram. 314-13114/08
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’efectius en la lluita contra els in-
cendis al Baix Ebre
Tram. 314-13119/08
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’efectius en la lluita contra els in-
cendis al Montsià
Tram. 314-13120/08
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’efectius en la lluita contra els in-
cendis a la Ribera d’Ebre
Tram. 314-13121/08
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’efectius en la lluita contra els in-
cendis a la Terra Alta
Tram. 314-13122/08
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de parcs de bombers a l’Alt Camp
Tram. 314-13123/08
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el nombre de parcs de bombers al Baix 
Camp
Tram. 314-13124/08
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el nombre de parcs de bombers al Baix 
Penedès
Tram. 314-13125/08
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de parcs de bombers a la Conca 
de Barberà
Tram. 314-13126/08
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de parcs de bombers al Priorat
Tram. 314-13127/08
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el nombre de parcs de bombers al Tarra-
gonès
Tram. 314-13128/08
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de parcs de bombers al Baix Ebre
Tram. 314-13129/08
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de parcs de bombers al Montsià
Tram. 314-13130/08
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de parcs de bombers a la Ribera 
d’Ebre
Tram. 314-13131/08
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de parcs de bombers a la Terra 
Alta
Tram. 314-13132/08
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau d’execució del projecte «Treball als 
barris»
Tram. 314-13229/08
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import recaptat per la Inspecció de Treball 
el 2007
Tram. 314-13234/08
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’emplaçament de les unitats locals del pla 
Inicia
Tram. 314-13237/08
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la instal·lació del nou accelerador lineal de 
radioteràpia estereotàxica per a menors de sis anys 
a l’Hospital de la Vall d’Hebron, de Barcelona
Tram. 314-13246/08
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre l’estat del procés iniciat pel Departament 
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d’Educació per a conèixer les necessitats d’escola-
rització de la zona del baix Ter
Tram. 314-13269/08
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el municipi que acollirà l’institut d’educació 
secundària de la zona del baix Ter
Tram. 314-13270/08
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el termini per a decidir sobre la necessitat de 
construir un institut d’educació secundària a la zona 
del baix Ter
Tram. 314-13271/08
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la valoració del conseller de la Vicepresidència 
de les declaracions del secretari general del Depar-
tament d’Interior, Relacions Institucionals i Participa-
ció sobre els esdeveniments relacionats amb la mort 
d’una dona italiana a Lloret de Mar (Selva)
Tram. 314-13273/08
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les inversions previstes pel Departament de 
la Presidència als municipis i les entitats municipals 
descentralitzades de l’Alt Pirineu i Aran
Tram. 314-13285/08
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la fase del projecte en què es troben les inver-
sions previstes pel Departament de la Presidència 
als municipis i les entitats municipals descentralitza-
des de l’Alt Pirineu i Aran
Tram. 314-13286/08
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les inversions previstes pel Departament de 
la Vicepresidència als municipis i les entitats munici-
pals descentralitzades de l’Alt Pirineu i Aran
Tram. 314-13287/08
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la fase del projecte en què es troben les 
inversions previstes pel Departament de la Vice-
presidència als municipis i les entitats municipals 
descentralitzades de l’Alt Pirineu i Aran
Tram. 314-13288/08
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre les inversions previstes pel Departament 
d’Acció Social i Ciutadania als municipis i les entitats 
municipals descentralitzades de l’Alt Pirineu i Aran
Tram. 314-13289/08
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la fase del projecte en què es troben les in-
versions previstes pel Departament d’Acció Social 
i Ciutadania als municipis i les entitats municipals 
descentralitzades de l’Alt Pirineu i Aran
Tram. 314-13290/08
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre les inversions previstes pel Departament 
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural als municipis 
i les entitats municipals descentralitzades de l’Alt 
Pirineu i Aran
Tram. 314-13291/08
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la fase del projecte en què es troben les in-
versions previstes pel Departament d’Agricultura, 

Alimentació i Acció Rural als municipis i les entitats 
municipals descentralitzades de l’Alt Pirineu i Aran
Tram. 314-13292/08
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les inversions previstes pel Departament de 
Cultura i Mitjans de Comunicació als municipis i les 
entitats municipals descentralitzades de l’Alt Pirineu 
i Aran
Tram. 314-13293/08
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la fase del projecte en què es troben les inver-
sions previstes pel Departament de Cultura i Mitjans 
de Comunicació als municipis i les entitats munici-
pals descentralitzades de l’Alt Pirineu i Aran
Tram. 314-13294/08
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre les inversions previstes pel Departament 
d’Economia i Finances als municipis i les entitats 
municipals descentralitzades de l’Alt Pirineu i Aran
Tram. 314-13295/08
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la fase del projecte en què es troben les 
inversions previstes pel Departament d’Economia 
i Finances als municipis i les entitats municipals 
descentralitzades de l’Alt Pirineu i Aran
Tram. 314-13296/08
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre les inversions previstes pel Departament 
d’Educació als municipis i les entitats municipals 
descentralitzades de l’Alt Pirineu i Aran
Tram. 314-13297/08
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la fase del projecte en què es troben les in-
versions previstes pel Departament d’Educació als 
municipis i les entitats municipals descentralitzades 
de l’Alt Pirineu i Aran
Tram. 314-13298/08
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les inversions previstes pel Departament de 
Governació i Administracions Públiques als muni-
cipis i les entitats municipals descentralitzades de 
l’Alt Pirineu i Aran
Tram. 314-13299/08
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la fase del projecte en què es troben les in-
versions previstes pel Departament de Governació i 
Administracions Públiques als municipis i les entitats 
municipals descentralitzades de l’Alt Pirineu i Aran
Tram. 314-13300/08
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre les inversions previstes pel Departament 
d’Innovació, Universitats i Empresa als municipis 
i les entitats municipals descentralitzades de l’Alt 
Pirineu i Aran
Tram. 314-13301/08
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la fase del projecte en què es troben les 
inversions previstes pel Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa als municipis i les entitats 
municipals descentralitzades de l’Alt Pirineu i Aran
Tram. 314-13302/08
Resposta del Govern p. 45
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Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre les inversions previstes pel Departament 
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació als 
municipis i les entitats municipals descentralitzades 
de l’Alt Pirineu i Aran
Tram. 314-13303/08
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la fase del projecte en què es troben les inver-
sions previstes pel Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació als municipis i les entitats 
municipals descentralitzades de l’Alt Pirineu i Aran
Tram. 314-13304/08
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les inversions previstes pel Departament de 
Justícia als municipis i les entitats municipals des-
centralitzades de l’Alt Pirineu i Aran
Tram. 314-13305/08
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la fase del projecte en què es troben les in-
versions previstes pel Departament de Justícia als 
municipis i les entitats municipals descentralitzades 
de l’Alt Pirineu i Aran
Tram. 314-13306/08
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les inversions previstes pel Departament de 
Medi Ambient i Habitatge als municipis i les entitats 
municipals descentralitzades de l’Alt Pirineu i Aran
Tram. 314-13307/08
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la fase del projecte en què es troben les inver-
sions previstes pel Departament de Medi Ambient 
i Habitatge als municipis i les entitats municipals 
descentralitzades de l’Alt Pirineu i Aran
Tram. 314-13308/08
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les inversions previstes pel Departament de 
Salut als municipis i les entitats municipals descen-
tralitzades de l’Alt Pirineu i Aran
Tram. 314-13309/08
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la fase del projecte en què es troben les 
inversions previstes pel Departament de Salut als 
municipis i les entitats municipals descentralitza-
des de l’Alt Pirineu i Aran
Tram. 314-13310/08
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les inversions previstes pel Departament de 
Treball als municipis i les entitats municipals descen-
tralitzades de l’Alt Pirineu i Aran
Tram. 314-13311/08
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la fase del projecte en què es troben les in-
versions previstes pel Departament de Treball als 
municipis i les entitats municipals descentralitzades 
de l’Alt Pirineu i Aran
Tram. 314-13312/08
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la instal·lació de plantes de gestió de purins
Tram. 314-13339/08
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió pel que fa a la construcció de plan-
tes de gestió de purins
Tram. 314-13340/08
Resposta del Govern p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la inversió prevista per a la instal·lació de plan-
tes de gestió de purins
Tram. 314-13341/08
Resposta del Govern p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’emplaçament previst per a instal·lar plantes 
de gestió de purins
Tram. 314-13342/08
Resposta del Govern p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els sistemes de les instal·lacions de plantes 
de gestió de purins
Tram. 314-13343/08
Resposta del Govern p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les converses i els acords amb els sectors 
ramaders afectats per la instal·lació de plantes de 
gestió de purins
Tram. 314-13344/08
Resposta del Govern p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la licitació d’un servei de realització de fo-
tografies digitals i vídeos d’elements del patrimoni 
cultural
Tram. 314-13358/08
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre l’elaboració d’un estudi sobre educació 
viària
Tram. 314-13359/08
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la coherència amb la política de contenció 
anunciada pel president de la Generalitat de la 
convocatòria per a la concessió de subvencions 
per a iniciatives destinades a difondre i prestigiar 
el patrimoni cultural i la identitat catalans en el seu 
àmbit territorial
Tram. 314-13365/08
Resposta del Govern p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la implantació de la Xarxa Rescat
Tram. 314-13374/08
Resposta del Govern p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el procés d’unificació de les entitats metro-
politanes
Tram. 314-13523/08
Resposta del Govern p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els centres educatius que entren en servei el 
curs 2008-2009 i sobre els que no han acabat les 
obres d’ampliació i reforma previstes
Tram. 314-13557/08
Resposta del Govern p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de grups concertats per cada nivell 
educatiu en centres privats d’educació infantil, pri-
mària i secundària el curs 2008-2009
Tram. 314-13615/08
Resposta del Govern p. 53
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2.	 TRAMITACIONS	CLOSES	PER	REBUIG,	RE-
TIRADA,	CANVI	O	DECAÏMENT

2.25.	 Preguntes	al	Govern

2.25.10.	 Preguntes	orals	en	comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el personal que presta serveis 
en els centres penitenciaris i els serveis de reha-
bilitació
Tram. 311-00185/08
Retirada p. 53

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’increment de personal dels ser-
veis penitenciaris del 2004 al 2006
Tram. 311-00186/08
Retirada p. 53

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la llista d’espera de mesures pe-
nals alternatives en matèria d’adults
Tram. 311-00187/08
Retirada p. 53

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el personal que es dedica a me-
sures penals alternatives
Tram. 311-00188/08
Retirada p. 54

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la tipologia de delictes que es 
tracten amb mesures penals alternatives
Tram. 311-00189/08
Retirada p. 54

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la manera d’incentivar o potenciar 
l’ús del català a les oficines judicials
Tram. 311-00190/08
Retirada p. 54

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la creació de jutjats especialitzats 
en violència domèstica
Tram. 311-00192/08
Retirada p. 54

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la construcció de l’edifici judicial 
del partit judicial de Granollers (Vallès Oriental)
Tram. 311-00193/08
Retirada p. 54

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la quantia del plus retributiu dels 
funcionaris de l’Administració de justícia per reducció 
de l’absentisme laboral dels anys 2006 i 2007
Tram. 311-00560/08
Retirada p. 54

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’absentisme laboral en l’Adminis-
tració de justícia l’any 2005 i sobre l’aplicació i els 
efectes del plus retributiu als funcionaris els anys 
2006 i 2007
Tram. 311-00561/08
Retirada p. 54

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la quantia del plus retributiu dels 
funcionaris de presons per reducció de l’absentisme 
laboral dels anys 2006 i 2007
Tram. 311-00562/08
Retirada p. 55

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’absentisme laboral en els cen-
tres penitenciaris l’any 2005 i sobre l’aplicació i els 
efectes del plus retributiu als funcionaris els anys 
2006 i 2007
Tram. 311-00563/08
Retirada p. 55

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els funcionaris interins de l’Admi-
nistració de justícia
Tram. 311-00564/08
Retirada p. 55

3.	 TRAMITACIONS	EN	CURS

3.25.	 Preguntes	al	Govern

3.25.10.	 Preguntes	orals	en	comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el Pla de turisme 2020
Tram. 311-01195/08
Anunci p. 55

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les inversions del Pla de renova-
ció d’infraestructures turístiques
Tram. 311-01196/08
Anunci p. 56

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les actuacions del Pla de turisme 
2020 en destinacions de sol i platja
Tram. 311-01197/08
Anunci p. 56

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les accions del Departament de 
Treball en matèria de formació professional ocupa-
cional del novembre del 2007 ençà
Tram. 311-01206/08
Anunci p. 57

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la valoració de la consellera de 
Treball de les dades de l’atur de les persones estran-
geres dels darrers dotze mesos
Tram. 311-01207/08
Anunci p. 57

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la valoració de la consellera de 
Treball de l’augment de l’atur dels darrers nou me-
sos
Tram. 311-01208/08
Anunci p. 57

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les mesures adoptades pel De-
partament de Treball per a millorar la formació de les 
persones aturades provinents de sectors en crisi
Tram. 311-01209/08
Anunci p. 58

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les mesures adoptades pel De-
partament de Treball per a frenar la pèrdua de llocs 
de treball en el sector industrial
Tram. 311-01210/08
Anunci p. 58

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les mesures adoptades pel De-
partament de Treball per a frenar l’augment de l’atur 
entre les persones estrangeres
Tram. 311-01211/08
Anunci p. 58

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les mesures adoptades pel De-
partament de Treball per a frenar l’augment continuat 
de l’atur
Tram. 311-01212/08
Anunci p. 59

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les mesures adoptades pel De-
partament de Treball per a millorar i agilitar el pro-
cés de contractació de treballadors immigrants en 
origen
Tram. 311-01213/08
Anunci p. 59
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la valoració de la consellera de 
Treball de la pèrdua de llocs de treball en el sector 
industrial els darrers nou mesos
Tram. 311-01214/08
Anunci p. 59

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els recursos econòmics i mate-
rials que el Departament de Treball ha destinat a la 
formació professional ocupacional del novembre 
del 2007 ençà
Tram. 311-01215/08
Anunci p. 60

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la valoració de la consellera de 
Treball de la possibilitat de plantejar la reforma del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 311-01216/08
Anunci p. 60

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la valoració de la consellera de 
Treball de la situació de la indústria del sector de 
l’automòbil
Tram. 311-01217/08
Anunci p. 60

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la valoració de la consellera de 
Treball del funcionament del Consorci per a la For-
mació Contínua de Catalunya
Tram. 311-01218/08
Anunci p. 61

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la valoració de la consellera de 
Treball del funcionament dels centres d’innovació i 
formació ocupacional i les escoles taller
Tram. 311-01219/08
Anunci p. 61

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la valoració de la consellera de 
Treball del funcionament de les meses locals d’ocu-
pació
Tram. 311-01220/08
Anunci p. 61

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la decisió de l’empresa Tyco 
Electronics AMP España, SA, de tancar la planta 
de Berga
Tram. 311-01232/08
Anunci p. 62

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el coneixement previ de la situació 
que ha dut l’empresa Tyco Electronics AMP España, 
SA, a tancar la planta de Berga
Tram. 311-01233/08
Anunci p. 62

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les accions fetes el darrer any per 
a ajudar el teixit industrial del Berguedà
Tram. 311-01234/08
Anunci p. 62

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els instruments de què disposa 
per a prevenir situacions com la del tancament de 
la planta que l’empresa Tyco Electronics AMP Es-
paña, SA, té a Berga
Tram. 311-01235/08
Anunci p. 63

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les accions previstes per a estimu-
lar i incentivar el teixit empresarial del Berguedà
Tram. 311-01236/08
Anunci p. 63

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la màxima autoritat del Marroc 
que va rebre el president de la Generalitat
Tram. 311-01237/08
Anunci p. 63

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els membres de la delegació ca-
talana que van assistir al sopar oficial organitzat pel 
ministre d’Agricultura del Marroc
Tram. 311-01238/08
Anunci p. 64

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els motius pels quals no s’ha exe-
cutat una part del pressupost destinat a cooperació 
al desenvolupament
Tram. 311-01239/08
Anunci p. 64

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la celebració d’una reunió amb 
el Consell Català de Cooperació abans de prendre 
la decisió de no executar una part del pressupost 
destinat a cooperació al desenvolupament
Tram. 311-01240/08
Anunci p. 64

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la segona festa de cooperació 
«Fem C»
Tram. 311-01241/08
Anunci p. 65

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les mesures adoptades per a 
evitar actuacions violentes dels «Boixos nois» en el 
partit entre el FC Barcelona i el RCD Espanyol del 
27 de setembre de 2008
Tram. 311-01243/08
Anunci p. 65

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les actuacions per a comprovar 
que els «Boixos nois» no duien més bengales abans 
d’entrar a l’Estadi Olímpic Lluís Companys i sobre la 
comunicació dels fets als serveis de seguretat del 
RCD Espanyol
Tram. 311-01244/08
Anunci p. 65

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el coneixement per part dels 
Mossos d’Esquadra del llançament de bengales 
als voltants de l’Estadi Olímpic Lluís Companys de 
Barcelona el 27 de setembre de 2008
Tram. 311-01245/08
Anunci p. 66

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el registre a les persones que 
van llançar bengales a l’exterior de l’Estadi Olímpic 
Lluís Companys de Barcelona el 27 de setembre 
de 2008
Tram. 311-01246/08
Anunci p. 66

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la retirada de pancartes a la zona 
ocupada pels «Boixos nois» el 27 de setembre de 
2008 a l’Estadi Olímpic Lluís Companys de Barce-
lona
Tram. 311-01247/08
Anunci p. 67

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la manca d’actuació i la prevenció 
de llançament de bengales durant el partit entre el 
FC Barcelona i el RCD Espanyol el 27 de setembre 
de 2008
Tram. 311-01248/08
Anunci p. 67
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la manca d’actuació dels Mossos 
d’Esquadra durant el partit entre el FC Barcelona i el 
RCD Espanyol el 27 de setembre de 2008
Tram. 311-01249/08
Anunci p. 68

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la manca d’atenció a la petició 
d’actuació policial efectuada pels responsables del 
RCD Espanyol durant el partit amb el FC Barcelona 
el 27 de setembre de 2008
Tram. 311-01250/08
Anunci p. 68

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre de llicenciats amb pla-
ça de mestre als centres educatius públics el curs 
2008-2009
Tram. 311-01251/08
Anunci p. 69

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre de llicenciats auto-
ritzats pel Departament d’Educació per a ocupar 
plaça de mestre a les escoles concertades el curs 
2008-2009
Tram. 311-01252/08
Anunci p. 69

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’acreditació de l’antiguitat laboral 
dels llicenciats assignats a places d’ensenyament 
primari
Tram. 311-01253/08
Anunci p. 69

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre de llicenciats amb ex-
periència acumulada de més de sis mesos a l’ense-
nyament primari
Tram. 311-01254/08
Anunci p. 70

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la dotació de recursos materials 
i humans del Departament d’Educació a l’Espai de 
Benvinguda Educativa de Vic (Osona)
Tram. 311-01255/08
Anunci p. 70

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les avaluacions inicials fetes als 
alumnes abans d’incloure’ls en els espais de ben-
vinguda educativa
Tram. 311-01256/08
Anunci p. 70

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el perfil d’alumne que el Depar-
tament d’Educació considera idoni per a assistir als 
espais de benvinguda educativa
Tram. 311-01257/08
Anunci p. 71

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la dotació de recursos materials 
i humans del Departament d’Educació a l’Espai de 
Benvinguda Educativa de Reus (Baix Camp)
Tram. 311-01258/08
Anunci p. 71

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre d’alumnes estrangers 
arribats a Vic (Osona) des del darrer trimestre del 
curs 2007-2008 i sobre llur situació educativa
Tram. 311-01259/08
Anunci p. 71

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre d’alumnes estrangers 
arribats a Reus (Baix Camp) des del darrer trimestre 
del curs 2007-2008 i sobre llur situació educativa
Tram. 311-01260/08
Anunci p. 72

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els centres en què estan matri-
culats els alumnes que assisteixen als espais de 
benvinguda educativa
Tram. 311-01261/08
Anunci p. 72

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les tasques dels professionals 
dels espais de benvinguda educativa
Tram. 311-01262/08
Anunci p. 72

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les deu zones educatives que han 
entrat en funcionament el curs 2008-2009
Tram. 311-01263/08
Anunci p. 73

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la dependència orgànica i funcio-
nal dels responsables de les zones educatives
Tram. 311-01264/08
Anunci p. 73

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els criteris per a seleccionar els 
territoris on s’apliquen experimentalment les zones 
educatives
Tram. 311-01265/08
Anunci p. 73

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la dotació de recursos materials 
i humans del Departament d’Educació per a cadas-
cuna de les zones educatives
Tram. 311-01266/08
Anunci p. 73

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’emplaçament de la seu de cada 
una de les zones educatives
Tram. 311-01267/08
Anunci p. 74

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les funcions dels responsables 
de cada una de les zones educatives
Tram. 311-01268/08
Anunci p. 74

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les funcions assignades a les zo-
nes educatives i el mitjà emprat per a assignar-les
Tram. 311-01269/08
Anunci p. 74

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nomenament i la retribució dels 
responsables de les zones educatives i del personal 
contractat
Tram. 311-01270/08
Anunci p. 75

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els objectius que el Departament 
d’Educació pretén assolir amb l’ampliació de les 
zones educatives
Tram. 311-01271/08
Anunci p. 75

3.25.15.	 Preguntes	per	escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els plans d’emergència del port de Tarra-
gona
Tram. 314-13882/08
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la resolució de l’accident d’una gavarra al port 
de Tarragona
Tram. 314-13883/08
Formulació p. 76
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Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre les causes de l’accident d’una gavarra al 
port de Tarragona i sobre les mesures per a evitar 
accidents
Tram. 314-13884/08
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les gestions fetes per la Secretaria General 
de l’Esport per celebrar un campionat internacional 
de futbol reconegut per la UEFA
Tram. 314-13885/08
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el trasllat d’un veí de Calafell (Baix Penedès) 
greument ferit a l’Hospital Joan XXIII, de Tarra-
gona
Tram. 314-13886/08
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la Fundació Intervida
Tram. 314-13887/08
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la col·laboració en tasques d’ajuda humanitària 
a Cuba després del pas dels huracans Ike i Gustav
Tram. 314-13888/08
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les conclusions relatives a codesenvolupament 
de les jornades «Per una gestió de fluxos migratoris 
responsable i coordinada amb el desenvolupament 
dels països d’origen»
Tram. 314-13889/08
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el percentatge d’alumnes immigrants als cen-
tres escolars de Barcelona del curs 2008-2009
Tram. 314-13890/08
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el termini total i real de les valoracions de la 
situació de dependència i de l’elaboració dels plans 
individuals d’atenció
Tram. 314-13891/08
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el finançament de l’aplicació de la Llei de l’Es-
tat 39/2006, de promoció de l’autonomia personal i 
atenció a les persones en situació de dependència
Tram. 314-13892/08
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre una resolució del Departament d’Acció So-
cial i Ciutadania relativa a un ingrés temporal a la 
Residència El Lluc, de Sant Fost de Campsentelles 
(Vallès Oriental)
Tram. 314-13893/08
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la recaptació pels conceptes de renovació, 
creació i ampliació d’àrees de caça del 2004 ençà
Tram. 314-13894/08
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’increment pressupostari de les obres de la 
línia 9 del metro del 2001 ençà
Tram. 314-13895/08
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre les mesures de seguretat de la línia 9 del 
metro
Tram. 314-13896/08
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els canvis de traçat de la línia 9 del metro
Tram. 314-13897/08
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els requeriments tecnològics d’instal·lacions 
a la línia 9 del metro
Tram. 314-13898/08
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els elements que han causat les variacions 
pressupostàries de les obres de la línia 9 del metro
Tram. 314-13900/08
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre els projectes modificats de la línia 9 del 
metro
Tram. 314-13901/08
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les recomanacions de les autoritats sanitàries 
franceses a les dones que han avortat en determi-
nades clíniques de Barcelona
Tram. 314-13902/08
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre una partida pressupostària destinada al centre 
d’urgències d’atenció primària de Sant Andreu de la 
Barca (Baix Llobregat)
Tram. 314-13903/08
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la suspensió d’un sorteig d’habitatges al Pla 
de Baix, a Granollers (Vallès Oriental)
Tram. 314-13904/08
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els jutjats que pateixen una situació de col-
lapse més gran per manca de personal i sobre les 
mesures previstes per a afrontar-ho
Tram. 314-13905/08
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el col·lapse dels jutjats del Vendrell (Baix Pe-
nedès) per manca de personal
Tram. 314-13906/08
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures previstes per a afrontar el col-
lapse dels jutjats del Vendrell (Baix Penedès)
Tram. 314-13907/08
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’afirmació dels jutges del Vendrell, la Sala de 
Govern del Tribunal de Justícia de Catalunya i el 
Consell d’Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya 
que la situació de col·lapse dels jutjats del Vendrell 
(Baix Penedès) és insostenible
Tram. 314-13908/08
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el percentatge d’alumnat immigrant en 
els centres educatius de Reus (Baix Camp) el curs 
2008-2009
Tram. 314-13909/08
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’oferta de la iniciativa privada per a la gestió 
de la passarel·la 080 Barcelona Fashion
Tram. 314-13910/08
Formulació p. 85
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els grups de treball creats per a canalitzar i 
coordinar la transposició de la directiva comunitària 
relativa als serveis en matèria de mercat interior
Tram. 314-13911/08
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les persones que integren els grups de treball 
creats per a canalitzar i coordinar la transposició 
de la directiva comunitària relativa als serveis en 
matèria de mercat interior
Tram. 314-13912/08
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’eliminació de la limitació màxima d’oferta 
comercial de gran format
Tram. 314-13913/08
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el futur del Pla territorial sectorial d’equipa-
ments comercials amb relació a la transposició de 
la directiva Bolkestein
Tram. 314-13914/08
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el condicionament de les estacions de Vaca-
risses i Torreblanca de la línia C-4 de Renfe
Tram. 314-13915/08
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes per a millorar les con-
dicions de visibilitat de la carretera C-58
Tram. 314-13916/08
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre les empreses encarregades del servei de 
menjador escolar
Tram. 314-13917/08
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures de seguretat del CEIP Pompeu 
Fabra de Parets del Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 314-13918/08
Formulació p. 88

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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1.25.15.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	els	acords	establerts	amb	les	
entitats	del	sector	d’atenció	a	la	disca-
pacitat	psíquica	pel	que	fa	als	centres	
especials	de	treball
Tram. 314-10912/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-10912/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els acords establerts amb les entitats del sector d’atenció 
a la discapacitat psíquica pel que fa als centres especials 
de treball

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Cleries i Gonzàlez, Josep Lluís

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informem que el 
Departament d’Acció Social i Ciutadania i el Departa-
ment de Treball han signat un acord pel qual a partir de 
l’1 de gener de 2009 les competències de registre, gestió 
i seguiment dels Centres Especials de Treball quedaran 
assignades al Departament de Treball.

A banda, el període de l’amortització de llocs de treball 
creats mitjançant subvenció d’interès social a Centres 
Especials de Treball, s’ha establert, a partir d’aquest any 
2008, en tres anys.

No s’ha modificat la subvenció per a la creació de llocs 
de treball als centres especials de treball.

Barcelona, 22 de setembre de 2008

Carme Capdevila i Palau
Consellera d’Acció Social i Ciutadania

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

1.25. PREGUNTES AL GOVERN

1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	l’estat	de	tramitació	del	pro-
jecte	d’emplaçament	de	la	seu	del	De-
partament	d’Acció	Social	i	Ciutadania	a	
Nou	Barris,	a	Barcelona
Tram. 314-10573/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-10573/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de tramitació del projecte d’emplaçament de la 
seu del Departament d’Acció Social i Ciutadania a Nou 
Barris, a Barcelona

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Mejías Sánchez, Carina

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us comuniquem  
que el Departament d’Acció Social i Ciutadania, junt 
amb el Departament d’Economia i Finances, estudi-
en el finançament de l’operació que ha de permetre el 
trasllat de la seva seu central al C/ de Costa i Cuixart 
(antigues cotxeres d’autobusos de l’Av. Borbó) de Bar-
celona.

Barcelona, 23 de setembre de 2008

Carme Capdevila i Palau
Consellera d’Acció Social i Ciutadania
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1.25.15.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	cost	i	el	calendari	de	l’am-
pliació	de	la	Fira	de	Barcelona
Tram. 314-11104/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-11104/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cost i el calendari de l’ampliació de la Fira de Bar-
celona

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Figueras i Ibàñez, Anna

D’acord amb allò que disposen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
avinent que l’ultima fase del pressupost d’inversió de 
Fira de Barcelona és de 365 milions d’euros i té prevista 
la seva finalització a l’any 2011.

Barcelona, 15 de setembre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	protocol	de	seguretat	dels	
inflamables	del	port	de	Barcelona
Tram. 314-11107/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-11107/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el protocol de seguretat dels inflamables del port de 
Barcelona

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Figueras i Ibàñez, Anna

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen-
tària 314-11107/08.

La resposta a les situacions d’emergència important a 
Catalunya està organitzada a través dels plans de pro-
tecció civil, que són elaborats per les administracions de 
la Generalitat de Catalunya i dels municipis. A banda, 

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	reducció	de	les	taxes	del	
bingo	i	les	mesures	previstes	per	a	evi-
tar	el	deteriorament	d’aquest	sector	em-
presarial
Tram. 314-10942/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-10942/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la reducció de les taxes del bingo i les mesures 
previstes per a evitar el deteriorament d’aquest sector 
empresarial

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Olano i García, M. Ángeles

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen-
tària 314-10942/08.

La taxa fiscal que grava el joc del bingo està recollida 
en la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures ad-
ministratives, fiscals i d’adaptació a l’euro (article 33). 
La taxa que es merita correspon al 28%. Per a la seva 
modificació s’hauria d’aprovar la corresponent Llei, a 
proposta del Departament d’Economia i Finances.

El Govern per Decret 21/2005, de 22 de febrer, de mo-
dificació del Reglament del joc de la plena o bingo, 
aprovat pel Decret 147/2000, d’11 d’abril, ja va establir 
una sèrie de mesures. A data d’avui, el Departament 
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació està 
en converses amb el sector per tal de valorar l’adopció 
de diverses mesures proposades que permetin evitar el 
deteriorament d’aquesta activitat.

Barcelona, 18 de setembre de 2008

Joan Saura i Laporta
Conseller d’Interior, Relacions Institucionals
i Participació
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Proponents: Figueras i Ibàñez, Anna

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us comuniquem que 
el Departament d’Acció Social i Ciutadania, junt amb 
el Departament d’Economia i Finances, estudien el fi-
nançament de l’operació que ha de permetre el trasllat 
de la seva seu central al C/ de Costa i Cuixart (antigues 
cotxeres d’autobusos de l’Av. Borbó) de Barcelona.

Barcelona, 23 de setembre de 2008

Carme Capdevila i Palau
Consellera d’Acció Social i Ciutadania

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	cas	d’una	veïna	de	Fornells	
de	la	Selva	(Gironès)	que	ha	rebut	setze	
denúncies	improcedents
Tram. 314-11119/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-11119/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cas d’una veïna de Fornells de la Selva (Gironès) que 
ha rebut setze denúncies improcedents

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Ribera i Garijo, Elena

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament, es dóna resposta a les preguntes 
parlamentàries 314-11119/08, 314-11120/08 i 314-
11121/08.

S’entén que es refereix al vehicle amb matrícula 1096 
DHF i es vol deixar clar que el Servei Català de Trànsit 
va tramitar la única denúncia per excés de velocitat que 
se li va imposar captada per cinemòmetre fixa.

Contra aquesta denúncia de data 11 d’agost de 2005 
es van presentar al·legacions, les quals van ser esti-
mades, donant lloc a la resolució revocatòria en data 
17 d’octubre de 2005, quedant la sanció sense efecte 
i finalitzat el procediment amb l’arxiu de les actu-
acions. Consta que la persona interessada va rebre 
la notificació de la resolució revocatòria en data 26 
d’octubre de 2005.

No consta al SCT cap altra denúncia ni s’ha instruït 
altre expedient sancionador, per tant, no hi ha cap cas a 
resoldre. Fa tres anys que es va resoldre l’únic expedient 
existent.

Per les informacions recollides pel SCT, la resta de san-
cions han estat imposades per diferents ajuntaments, 
així com que el passat mes de març la Guàrdia Urbana 

els industrials també han d’elaborar els corresponents 
plans de d’autoprotecció, i el port de Barcelona també 
ha de disposar del seu pla d’emergències, als efectes 
d’optimitzar la seva ràpida resposta i comunicació amb 
les autoritats.

El PlaseqCat és el pla de protecció civil per accidents 
greus amb substàncies perilloses a Catalunya; és un pla 
que va ser aprovat pel Govern de la Generalitat el 6 de 
febrer de 2007. Aquest pla estableix l’anàlisi del risc, 
l’organització i les actuacions dels grups operatius i les 
de protecció a la població davant d’aquestes situa cions 
d’emergència tecnològica. L’actualització més recent 
d’aquest pla pel que fa a les instal·lacions del port de 
Barcelona es va informar favorablement per la Comis-
sió de Protecció Civil de Catalunya (CPCC) el 20 de 
desembre de 2007 (la darrera actualització del PLA-
SEQCAT, de juliol de 2008, no conté modificacions 
respecte a les instal·lacions del port).

A nivell municipal, la darrera revisió del Pla d’Actuació 
Municipal de Barcelona pel risc químic va ser homolo-
gada per la CPCC en data 10 de juliol de 2008.

El Port de Barcelona té un pla d’autoprotecció que es-
tableix les actuacions des d’aquest organisme per qual-
sevol situació d’emergència; és també l’eina prevista 
per emergències en el moll d’inflamables d’aquesta 
administració responsable de la infraestructura por-
tuària. Va ser homologat per la CPCC en data 20 de 
maig de 2004.

Les instal·lacions industrials afectades per la normati-
va d’accidents greus (directiva Seveso) del moll d’in-
flamables també disposen del seu pla d’autoprotecció. 
Malgrat en el moment actual no és obligatòria la seva 
homologació per la CPCC, la Direcció General de Pro-
tecció Civil en disposa d’una còpia.

Barcelona, 18 de setembre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	trasllat	de	la	seu	del	Depar-
tament	d’Acció	Social	i	Ciutadania
Tram. 314-11108/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-11108/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el trasllat de la seu del Departament d’Acció Social i 
Ciutadania

Grup Parlamentari: Convergència i Unió
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	
escrit	sobre	l’abast	del	programa	de	
millora	de	les	infraestructures	i	els	
parcs	de	bombers	i	sobre	la	reforma	
del	parc	de	bombers	i	la	construcció	
de	la	nova	seu	de	la	regió	d’emergèn-
cies	de	Girona
Tram. 314-11122/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-11122/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’abast del programa de millora de les infraestructu-
res i els parcs de bombers i sobre la reforma del parc 
de bombers i la construcció de la nova seu de la regió 
d’emergències de Girona

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Ribera i Garijo, Elena

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen-
tària 314-11122/08.

Atès l’estat de totes les instal·lacions de la Direcció Ge-
neral de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, el 
Govern va aprovar l’any 2004 un pla específic de millo-
ra de les instal·lacions que inclou els parcs de bombers, 
les regions d’emergència, l’hangar de Sabadell, l’antiga 
Escola de Bombers (avui Institut de Seguretat Pública 
de Catalunya) i les torres de guaita.

Pel que fa a Girona, es preveu construir un nou parc de 
bombers i la nova seu de la Regió de Girona al municipi 
de Fornells de la Selva. A data d’avui ja s’ha lliurat el 
programa funcional per tal d’iniciar tota la tramitació 
del projecte.

Barcelona, 18 de setembre de 2008

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

de Barcelona va aturar i immobilitzar el vehicle que 
circulava amb la matrícula duplicada.

Barcelona, 18 de setembre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	actuacions	previstes	per	
a	solucionar	el	cas	d’una	veïna	de	For-
nells	de	la	Selva	(Gironès)	que	ha	rebut	
setze	denúncies	improcedents
Tram. 314-11120/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11119/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	els	contactes	del	Servei	Ca-
talà	de	Trànsit	amb	la	Direcció	General	
de	Trànsit	per	a	corregir	l’error	de	la	ma-
triculació	de	dos	vehicles	amb	el	mateix	
número	denunciat	per	una	veïna	de	For-
nells	de	la	Selva	(Gironès)
Tram. 314-11121/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11119/08.
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Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Casadesús i Barceló, Eudald

D’acord amb allò que disposen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, em plau fer-
vos avinent que la Generalitat de Catalunya a través 
del CIDEM, dóna suport a la participació d’empreses 
al Mobile World Congress. L’any 2008 ha patrocinat la 
presència d’un total de 19 empreses catalanes del sector 
de la telefonia mòbil, que disposen d’un estand propi al 
Congrés, amb un import màxim per empresa participant 
de 6.000 euros + IVA.

A banda de l’ajut econòmic, es va organitzar una sessió, 
en la que un expert, va explicar a les empreses com ha-
vien de prepara la participació a una fira internacional. 
També es va editar un catàleg d’empreses catalanes i 
dins el catàleg es va posar una icona per tal de destacar 
les empreses amb estand propi de la resta d’empreses 
participants.

Barcelona, 15 de setembre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	persones	que	van	acom-
panyar	el	conseller	d’Interior,	Relacions	
Institucionals	i	Participació	en	el	viatge	
a	Nova	York
Tram. 314-11671/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-11671/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les persones que van acompanyar el conseller d’Inte-
rior, Relacions Institucionals i Participació en el viatge 
a Nova York

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Renom i Vallbona, M. Glòria

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a les preguntes parla-
mentàries 314-11671/08, 314-11672/08, 314-11673/08, 
314-11674/08 i 314-11675/08.

Les persones que van acompanyar el conseller d’Interi-
or, Relacions Institucionals i Participació a Nova York 
van ser: Sr. Josep Vendrell i Gardeñes, secretari de 
Relacions Institucionals i Participació; Sr. Marc Rius, 
director general de Participació Ciutadana; Sr. Lluís Ra-
miro Fernández, tècnic de la DG de Participació Ciu-
tadana; Sra. Roser Gatell, cap de l’Oficina de Protocol; 
Sra. Natàlia Torrent, responsable de premsa.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	els	centres	tecnològics	que	
té	previst	aglutinar	per	a	garantir-ne	la	
supervivència
Tram. 314-11123/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-11123/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els centres tecnològics que té previst aglutinar per a 
garantir-ne la supervivència

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Casadesús i Barceló, Eudald

D’acord amb allò que disposen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament de Catalunya, em plau 
fer-vos avinent que els 10 centres tecnològics actuals 
tenen uns ingressos agregats de 35 milions d’euros i 
donen servei a més de 2.000 empreses, per la qual cosa 
no hi ha elements objectius que posin en dubte la seva 
supervivència.

En annex, s’hi adjunta el mapa dels centres tecnològics 
ja existents i de futura creació.

Barcelona, 15 de setembre de 2008

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

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	suport	a	les	empreses	cata-
lanes	que	van	participar	al	Mobile	World	
Congress	de	Barcelona
Tram. 314-11127/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-11127/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el suport a les empreses catalanes que van participar al 
Mobile World Congress de Barcelona



7 d’octubre de 2008 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 328

18

TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIó

1.25.15.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	cost	del	viatge	a	Nova	York	
del	conseller	d’Interior,	Relacions	Insti-
tucionals	i	Participació
Tram. 314-11673/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11671/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	els	actes	celebrats	durant	el	
viatge	a	Nova	York	del	conseller	d’In-
terior,	Relacions	Institucionals	i	Parti-
cipació
Tram. 314-11674/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11671/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	els	membres	del	Cos	de	Mos-
sos	d’Esquadra	que	van	acompanyar	el	
conseller	d’Interior,	Relacions	Instituci-
onals	i	Participació	en	el	viatge	a	Nova	
York
Tram. 314-11675/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11671/08.

L’estada d’aquestes persones a Nova York va ser:

Del 21 al 24 de juny

– Secretari de Relacions Institucionals i Participació

– Director general de Participació Ciutadana

– Tècnic de la DG de Participació Ciutadana

Del 21 al 23 de juny

– Conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Par-
ticipació

– Cap de l’Oficina de Protocol

Del 22 al 23 de juny

– Responsable de premsa

Els actes celebrats en el marc d’aquest viatge van ser:

Diumenge, 22 de juny.

Visita a l’Exposició Dalí, al Museu d’Art Modern, 
MOMA

Dilluns 23 de juny

Lliurament de premis Public Service Award de les 
Na cions Unides. Dinar ofert per l’Excm. Sr. D. Juan 
Antonio Yáñez-Barnuevo, ambaixador Representant 
Permanent d’Espanya davant de les Nacions Unides.

El cost del viatge i de l’estada del Conseller i dels acom-
panyants va ser de 24.166 euros.

Barcelona, 18 de setembre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	durada	del	viatge	a	Nova	
York	del	conseller	d’Interior,	Relacions	
Institucionals	i	Participació
Tram. 314-11672/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-11671/08.



Núm. 328 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 7 d’octubre de 2008

19

TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIó

1.25.15.

necessària perquè els dissenyadors disposin d’un espai, 
maquinària, equip informàtic, suport administratiu i as-
sessorament empresarial per treballar.

– Recolzament a Modafad com a plataforma de suport 
als dissenyadors emergents i a les Escoles de Disseny 
de Moda de Catalunya.

Barcelona, 15 de setembre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	
escrit	sobre	la	valoració	que	el	Depar-
tament	d’Innovació,	Universitats	i	Em-
presa	fa	de	l’evolució	del	Pla	de	dinamit-
zació	de	la	moda	catalana	2007-2010
Tram. 314-12890/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-12890/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
valoració que el Departament d’Innovació, Universitats 
i Empresa fa de l’evolució del Pla de dinamització de la 
moda catalana 2007-2010

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Pellicer i Punyed, Carles

D’acord amb allò que disposen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament de Catalunya, em plau 
fer-vos avinent que el Departament d’Innovació, Uni-
versitats i Empresa fa una valoració molt positiva de 
l’evolució del Pla de la Moda ja que les línies bàsiques 
d’actuació per a impulsar el sector del disseny de la 
moda catalana que contempla aquest Pla i que s’estan 
executant, han rebut un percentatge de sol·licituds que 
superava les previsions inicials, així com a hores d’ara 
el nombre de beneficiaris que hi participen a cadascu-
na d’aquestes línies és del total previst inicialment.

Barcelona, 15 de setembre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	línies	bàsiques	d’actuació	
del	Pla	de	dinamització	de	la	moda	ca-
talana	2007-2010
Tram. 314-12889/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-12889/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les línies bàsiques d’actuació del Pla de dinamització de 
la moda catalana 2007-2010

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Pellicer i Punyed, Carles

D’acord amb allò que disposen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament de Catalunya, em plau 
detallar-vos les línies bàsiques d’actuació del Pla de la 
Moda de Catalunya:

– Ajuts a la internacionalització de les empreses i dis-
senyadors establerts a Catalunya:

• Suport per a la participació en passarel·les interna-
cionals.

• Suport per a la participació en showrooms interna-
cionals.

• Suport per a l’obertura de punts de venda a l’exterior.

– Línia de finançament «Creix comerç». Gestionada des 
de la Secretaria de Comerç i Turisme amb el suport de 
l’Institut Català de Finances i bonificada al 3%, recolza 
l’expansió i la consolidació de les empreses de moda 
catalanes. Els préstecs financen l’obertura de noves bo-
tigues de moda tèxtil.

– Projecte Physic de dissenyadors independents, amb 
l’objectiu de crear un entorn productiu i de relacions en 
xarxa per a dissenyadors independents, orientat a faci-
litar el desenvolupament dels seus mostraris, el prove-
ïment de primeres matèries i la gestió de les seves pro-
duccions amb la finalitat de potenciar la seva capacitat 
d’arribada al mercat i el seu increment de dimensió.

– Dissenyadors independents. Formalització d’un con-
veni de col·laboració entre el COPCA, l’ICF i AVALIS 
SGR per donar suport financer als dissenyadors inde-
pendents amb domicili social a Catalunya.

– 080 Barcelona Fashion. Organització de dues edicions 
anuals com a plataforma per donar visibilitat als disse-
nyadors independents i esdevenir un referent del disseny 
i la moda d’avantguarda a escala internacional.

– Projecte Bressol com a incubadora pel talent emer-
gent mitjançant la creació al 22@ de la infraestructura 
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promoció, esdevenint un referent del disseny i la moda 
d’avantguarda a escala internacional.

Barcelona, 15 de setembre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	
escrit	sobre	el	pressupost	invertit	el	
primer	semestre	del	2008	en	el	Pla	de	
dinamització	de	la	moda	catalana	2007-
2010
Tram. 314-12893/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-12893/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost invertit el primer semestre del 2008 en el Pla 
de dinamització de la moda catalana 2007-2010

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Pellicer i Punyed, Carles

D’acord amb allò que disposen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
avinent que el pressupost invertit el primer semestre de 
2008 del Pla de la Moda de Catalunya del Departament 
d’Innovació, Universitats i Empresa és aproximadament 
de 3,5 MEUR.

Barcelona, 15 de setembre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	persona	responsable	del	
Pla	de	dinamització	de	la	moda	catala-
na	2007-2010
Tram. 314-12894/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-12894/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
persona responsable del Pla de dinamització de la moda 
catalana 2007-2010

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	pressupost	del	Pla	de	di-
namització	de	la	moda	catalana	2007-
2010
Tram. 314-12891/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-12891/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost del Pla de dinamització de la moda catalana 
2007-2010

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Pellicer i Punyed, Carles

D’acord amb allò que disposen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament de Catalunya, em plau 
fer-vos avinent que el pressupost del Pla de la Moda de 
Catalunya del Departament d’Innovació, Universitats i 
Empresa, per a l’any 2008, és de 7,2 MEUR.

Barcelona, 15 de setembre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	de	passarel·les	que	
es	fan	en	el	marc	del	Pla	de	dinamitza-
ció	de	la	moda	catalana	2007-2010
Tram. 314-12892/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-12892/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de passarel·les que es fan en el marc del Pla 
de dinamització de la moda catalana 2007-2010

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Pellicer i Punyed, Carles

D’acord amb allò que disposen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
avinent que es realitzen dues passarel·les anuals amb 
el nom de «080 Barcelona Fashion», plataforma per a 
la projecció dels dissenyadors independents i la seva 
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	l’organització	de	la	Passarel·la	
080
Tram. 314-12896/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-12896/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’organització de la Passarel·la 080

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Pellicer i Punyed, Carles

D’acord amb allò que disposen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, em plau fer-
vos avinent que la Passarel·la 080, s’organitza des de la 
Secretaria de Comerç i Turisme, mitjançant l’Àrea de 
Projectes de Disseny de Moda, i amb la col·laboració 
d’un equip de coordinació del 080 Barcelona Fashion.

Barcelona, 15 de setembre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	els	criteris	per	a	decidir	qui	
desfila	en	la	Passarel·la	080
Tram. 314-12897/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-12897/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els criteris per a decidir qui desfila en la Passarel·la 
080

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Pellicer i Punyed, Carles

D’acord amb allò que disposen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament de Catalunya, em plau 
fer-vos avinent que els criteris emprats van ser tècnics, 
ja que la decisió de qui desfilava va ser el resultat d’un 
procés de selecció portat a terme per un jurat d’ex-
perts de reconegut prestigi internacional encarregat de 
la selecció dels dissenyadors, d’acord amb la resolució 

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Pellicer i Punyed, Carles

D’acord amb allò que disposen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament de Catalunya, em plau 
fer-vos avinent que el màxim responsable és el Sr. Emi-
li Valdero Mora, Secretari de Comerç i Turisme del 
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de 
la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 15 de setembre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	relacions	del	Departament	
d’Innovació,	Universitats	i	Empresa	amb	
les	escoles	de	moda
Tram. 314-12895/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-12895/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les relacions del Departament d’Innovació, Universitats 
i Empresa amb les escoles de moda

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Pellicer i Punyed, Carles

D’acord amb allò que disposen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
avinent que les escoles de moda de Catalunya són com-
petència del Departament d’Educació i estan tutelades 
per la Direcció general d’Ensenyaments Professionals, 
Artístics i Especialitzats.

D’altra banda, el Departament d’Innovació, Universitats 
i Empresa manté amb les escoles de moda de Catalunya 
relacions de cordialitat i fluïdesa pel que fa a l’intercanvi 
d’informació sobre els temes que afecten al sector, així 
com també són puntualment informades de totes les 
activitats que realitza el Departament d’Innovació, Uni-
versitats i Empresa, en relació al sector de la moda.

Barcelona, 15 de setembre de 2008

Josep Huguet i Biosca
Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa
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Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Pellicer i Punyed, Carles

D’acord amb allò que disposen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
avinent que en l’edició del mes de març de la Passarel-
la 080 Barcelona Fashion es van acreditar un total de 
23 periodistes de la següent procedència: Regne Unit, 
França, Itàlia i Estats Units, així com periodistes estran-
gers corresponsals de mitjans de comunicació del seu 
país, però residents a Barcelona.

Barcelona, 15 de setembre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	l’existència	d’una	agència	de	
seguiment	de	premsa	per	a	valorar	la	
darrera	edició	de	Passarel·la	080
Tram. 314-12900/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-12900/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’existència d’una agència de seguiment de premsa per 
a valorar la darrera edició de Passarel·la 080

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Pellicer i Punyed, Carles

D’acord amb allò que disposen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, em plau fer-
vos avinent que, efectivament, el Departament disposa 
d’un clipping de premsa que valora la Passarel·la 080 
Barcelona Fashion.

Barcelona, 15 de setembre de 2008

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

IUE/4/2008, de 4 de gener, per la qual es crea un co-
mitè d’experts per a las selecció dels dissenyadors que 
han de participar en el 080 Barcelona Fashion. (DOGC 
Núm. 5046 - 11.01.2008)

Barcelona, 15 de setembre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	procediment	per	a	elegir	
l’organització	de	la	Passarel·la	080
Tram. 314-12898/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-12898/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre el procediment per a elegir l’organització de la 
Passarel·la 080

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Pellicer i Punyed, Carles

D’acord amb allò que disposen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
avinent que l’organització es porta directament des de 
la Secretaria de Comerç i Turisme mitjançant l’Àrea de 
Projectes de Disseny de Moda.

Barcelona, 15 de setembre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	
escrit	sobre	el	nombre	de	periodistes	
internacionals	acreditats	per	a	fer	el	
seguiment	de	la	darrera	edició	de	la	
Passarel·la	080
Tram. 314-12899/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-12899/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de periodistes internacionals acreditats per a fer 
el seguiment de la darrera edició de la Passarel·la 080
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terme els treballs de comunicació de l’esdeveniment. 
Els processos de selecció es fan mitjançant concurs 
públic.

Barcelona, 15 de setembre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	
escrit	sobre	l’elaboració	d’un	panel	de	
consumidors	de	la	darrera	edició	de	la	
Passarel·la	080
Tram. 314-12903/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-12903/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’elaboració d’un panel de consumidors de la darrera 
edició de la Passarel·la 080

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Pellicer i Punyed, Carles

D’acord amb allò que disposen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
avinent que el Govern de la Generalitat està aplicant al 
080 Barcelona Fashion el mateix panel de consumidors 
que es va aplicar a la desapareguda Passarel·la Gaudí 
durant els anteriors governs de la Generalitat.

Barcelona, 15 de setembre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	influència	de	la	darrera	edi-
ció	de	la	Passarel·la	080	en	la	projecció	
del	disseny	català
Tram. 314-12904/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-12904/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la influència de la darrera edició de la Passarel·la 080 
en la projecció del disseny català

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	els	inversors	privats	de	la	dar-
rera	edició	de	la	Passarel·la	080
Tram. 314-12901/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-12901/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els inversors privats de la darrera edició de la Passa-
rel·la 080

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Pellicer i Punyed, Carles

D’acord amb allò que disposen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
avinent que les empreses que van patrocinar l’edició del 
passat mes de març de la Passarel·la 080, van ser tres: 
Lancôme, Redken i Flow.er Viña Esmeralda. L’import 
de les quantitats aportades en material ha estat segons 
una estimació aproximada de 80.000 euros.

Barcelona, 15 de setembre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	
escrit	sobre	l’agència	de	comunicació	
encarregada	de	la	darrera	edició	de	la	
Passarel·la	080
Tram. 314-12902/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-12902/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’agència de comunicació encarregada de la darrera edi-
ció de la Passarel·la 080

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Pellicer i Punyed, Carles

D’acord amb allò que disposen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
avinent que en l’edició del 080 Barcelona Fashion del 
mes de març, l’empresa Equipo Singular va portar a 
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zioni, Sportswear International, Le Monde 2, L’Offi-
ciel, Vogue, Journal du Textile, France2.fr, France3.fr., 
Parismodes.tv, France24, Fashion Insight, Hint, Preen, 
Surface, AP, Fashion Wire Daily, Flux, Reuters, Elu-
xury, etc., per citar-ne les més rellevants.

Pel que fa a l’edició del mes de setembre, les revistes 
internacionals especialitzades de moda fan els reportat-
ges sobre les passarel·les al finalitzar la temporada, i per 
tant només es pot fer una valoració al cap d’entre uns 3 
o 6 mesos de la celebració de la passarel·la.

Barcelona, 15 de setembre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	d’alumnes	d’esco-
les	de	moda	que	van	desfilar	en	la	dar-
rera	edició	de	la	Passarel·la	080
Tram. 314-12907/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-12907/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’alumnes d’escoles de moda que van desfilar 
en la darrera edició de la Passarel·la 080

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Pellicer i Punyed, Carles

D’acord amb allò que disposen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, em plau donar-
vos resposta conjunta a les preguntes NT: 314-12907/08 
i 314-12908/08

La Passarel·la 080 no va adreçada als alumnes de les 
escoles de moda de Catalunya, sinó als dissenyadors 
independents, tal i com explica clarament el Pla de Di-
namització de la Moda Catalana 2007-2010.

Barcelona, 15 de setembre de 2008

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

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Pellicer i Punyed, Carles

D’acord amb allò que disposen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, em plau donar-
vos resposta conjunta a les preguntes NT: 314-12904/08 
i 314-12905/08.

La influència de la darrera passarel·la 080, en l’àmbit de 
la moda, ha estat important.

Barcelona, 15 de setembre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	influència	de	la	darrera	edi-
ció	de	la	Passarel·la	080	en	la	projecció	
internacional	del	disseny	català
Tram. 314-12905/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12904/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	l’impacte	mediàtic	internaci-
onal	de	la	darrera	edició	de	la	Passarel-
la	080
Tram. 314-12906/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-12906/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’impacte mediàtic internacional de la darrera edició de 
la Passarel·la 080

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Pellicer i Punyed, Carles

D’acord amb allò que disposen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
avinent el següent:

Respecte l’edició del mes de març de la Passarel·la 080, 
l’impacte mediàtic internacional es va copsar en els ar-
ticles apareguts en mitjans d’Anglaterra, França, Ale-
manya, Bèlgica, Itàlia, EE.UU. i Corea, entre d’altres 
països, com Fashion Daily News, Sport&Street Colle-
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	resultat	econòmic	del	dar-
rer	showroom	de	París	en	l’àmbit	de	la	
moda
Tram. 314-12910/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-12910/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el resultat econòmic del darrer showroom de París en 
l’àmbit de la moda

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Pellicer i Punyed, Carles

D’acord amb allò que disposen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, em plau fer-
vos avinent que els dissenyadors participants al darrer 
showroom celebrat a París, ens han manifestat la seva 
satisfacció pels resultats econòmics obtinguts, amb un 
notable increment de comandes i un conseqüent aug-
ment de clients potencials, atenent els contactes esta-
blerts amb diferents compradors.

Es van realitzar una mitja de quatre comandes per dis-
senyador, i es van fer més de 30 contactes dels quals un 
60% corresponien al mercat asiàtic, 25% a l’europeu i 
el 15% de la resta del món.

Barcelona, 15 de setembre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	
escrit	sobre	el	pressupost	del	darrer	
showroom	de	París	en	l’àmbit	de	la	
moda
Tram. 314-12911/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-12911/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el pressupost del darrer showroom de París en l’àmbit 
de la moda

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	d’alumnes	d’esco-
les	de	moda	que	van	desfilar	en	la	dar-
rera	edició	de	la	Passarel·la	080	i	que	
han	desenvolupat	una	carrera	profes-
sional
Tram. 314-12908/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-12907/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	
escrit	sobre	la	valoració	que	el	Depar-
tament	d’Innovació,	Universitats	i	Em-
presa	del	darrer	showroom	de	París	en	
l’àmbit	de	la	moda
Tram. 314-12909/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-12909/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
valoració que el Departament d’Innovació, Universitats 
i Empresa del darrer showroom de París en l’àmbit de 
la moda

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Pellicer i Punyed, Carles

D’acord amb allò que disposen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
avinent que la valoració del Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa en referència al darrer showroom 
celebrat a París, en l’àmbit de la moda, és molt positiva, 
tant pel nou emplaçament altament valorat pels disse-
nyadors catalans que ha permès que estiguessin ubicats 
en un mateix espai més propici per les relacions comer-
cials, com per l’alta afluència de visites rebudes respecte 
edicions anteriors, amb un conseqüent increment de les 
comandes realitzades posteriorment.

Barcelona, 15 de setembre de 2008

Josep Huguet i Biosca
Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	previsió	d’organitzar	show
rooms	en	l’àmbit	de	la	moda
Tram. 314-12913/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-12913/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió d’organitzar showrooms en l’àmbit de la 
moda

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Pellicer i Punyed, Carles

D’acord amb allò que disposen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, em plau fer-
vos avinent que actualment s’organitza un Showroom 
col·lectiu que es celebra a Paris dins del Rendez Vous, 
que té com objectiu promocionar conjuntament i en un 
mateix espai els dissenyadors independents catalans a 
nivell internacional. També s’atorguen ajuts per possi-
bilitar la participació dels dissenyadors catalans en els 
diferents Showrooms internacionals.

Barcelona, 15 de setembre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	garantiment	del	dret	d’op-
ció	lingüística	als	tests	electrònics	dels	
exàmens	teòrics	per	a	l’obtenció	del	car-
net	de	conduir
Tram. 314-12927/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-12927/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el garantiment del dret d’opció lingüística als tests elec-
trònics dels exàmens teòrics per a l’obtenció del carnet 
de conduir

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Puigdemont i Casamajó, Carles

Proponents: Pellicer i Punyed, Carles

D’acord amb allò que disposen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
avinent que per al darrer Showroom celebrat a París, 
edició de febrer de 2008, es va destinar un pressupost 
de 100.000 euros.

Barcelona, 15 de setembre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	despeses	i	els	ingressos	
del	darrer	showroom	de	París	en	l’àmbit	
de	la	moda
Tram. 314-12912/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-12912/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les despeses i els ingressos del darrer showroom de Pa-
rís en l’àmbit de la moda

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Pellicer i Punyed, Carles

D’acord amb allò que disposen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
avinent que les despeses del darrer Showroom celebrat 
a París, es detallen en la resposta a la pregunta parla-
mentària 314-12911/08.

Un showroom de moda, com el celebrat a París a l’edi-
ció de febrer de 2008, genera ingressos directament als 
dissenyadors que hi participen. Els dissenyadors, mit-
jançant el showroom, tenen la possibilitat de presentar 
dos cops a l’any les seves col·leccions de les temporades 
tardor/hivern i primavera/estiu, a premsa i a compra-
dors nacionals i internacionals per a què coneguin les 
seves propostes.

Barcelona, 15 de setembre de 2008

Josep Huguet i Biosca
Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa
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vernació i Administracions Públiques amb diversos fa-
bricants de terminals i operadors de telefonia mòbil en 
relació a la llengua catalana, incloïa el compromís de 
posar a disposició dels usuaris el web en català.

En el marc del seguiment que es fa dels convenis es-
mentats, la Secretaria de Telecomunicacions i Societat 
de la Informació es va reunir el juliol passat amb els 
operadors i, entre altres qüestions, es va insistir en la 
necessitat de disposar de la pàgina web en català.

En els casos que motiven les preguntes parlamentàries 
del grup de CiU, Vodafone ha comunicat que ja treballa 
en la versió en català, mentre que Orange diu que només 
podria oferir en català les parts estàtiques del web a 
l’espera de disposar d’un nou gestor de continguts. Així 
mateix la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de 
la Informació també ha demanat a aquestes empreses 
que activin el domini .cat un cop disposin de la versió 
en català.

Barcelona, 22 de setembre de 2008

Jordi Ausàs i Coll
Conseller de Governació i Administracions Públiques

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	fet	que	Orange	no	tingui	
una	versió	catalana	del	seu	web	i	sobre	
les	gestions	perquè	la	tingui
Tram. 314-12931/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-12931/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el fet que Orange no tingui una versió catalana del seu 
web i sobre les gestions perquè la tingui

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Puigdemont i Casamajó, Carles

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen-
tària 314-12931/08 sobre el fet que Orange no tingui una 
versió catalana del seu web i sobre les gestions perquè 
la tingui.

Certament el fet que qualsevol companyia que operi a 
Catalunya no disposi de la totalitat dels seus canals de 
comunicació en català mostra una manca de sensibilitat 
envers un mercat molt important i un desconeixement 
comercial sobre els beneficis que té atendre en la llen-
gua pròpia del nostre país.

Des de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat 
de la Informació s’ha fet saber a Orange i Vodafone la 
necessitat que els webs corporatius respectius incloguin 

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen-
tària 314-12927/08.

El Govern vetlla, en tot moment, perquè tant el català, 
llengua oficial de Catalunya, com el castellà, llengua 
oficial de l’Estat espanyol i també de Catalunya, siguin 
garantides. I també vetlla perquè s’estableixin les me-
sures necessàries per facilitar l’exercici d’aquest dret i 
evitar discriminació per l’ús de qualsevol de les dues 
llengües, en compliment del que es disposa en els arti-
cles 6 i 32 del vigent Estatut d’Autonomia de Catalunya. 
Es té coneixement que les opcions lingüístiques a Cata-
lunya seran el català, el castellà i l’anglès.

Barcelona, 19 de setembre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	fet	que	Vodafone	España,	
SA,	no	tingui	una	versió	catalana	del	
seu	web	i	sobre	les	gestions	perquè	la	
tingui
Tram. 314-12929/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-12929/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
fet que Vodafone España, SA, no tingui una versió cata-
lana del seu web i sobre les gestions perquè la tingui

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Puigdemont i Casamajó, Carles

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament, es dóna resposta a la pregunta 
parlamentària 314-12929/08 sobre el fet que Vodafone 
España, SA, no tingui una versió catalana del seu web 
i sobre les gestions perquè la tingui

Certament el fet que qualsevol companyia que operi a 
Catalunya no disposi de la totalitat dels seus canals de 
comunicació en català mostra una manca de sensibilitat 
envers un mercat molt important i un desconeixement 
comercial sobre els beneficis que té atendre en la llen-
gua pròpia del nostre país.

Des de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat 
de la Informació s’ha fet saber a Orange i Vodafone la 
necessitat que els webs corporatius respectius incloguin 
també la llengua catalana en igualtat de condicions que 
la resta de llengües.

En aquest sentit els convenis sobre telefonia mòbil en 
català que va signar l’any 2007 el Departament de Go-
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tasques de voluntariat en el marc d’una associació. En 
definitiva, aquesta trobada ha assolit els objectius pels 
quals va ser creada: oferir una formació específica en 
el món del voluntariat, potenciar l’intercanvi d’expe-
riències, crear un espai de reflexió i anàlisi i fomentar 
les relacions entre voluntaris.

Al Departament de Governació i Administracions Pú-
bliques no consta la recepció de cap queixa escrita per 
part dels participants sobre la passada edició de Escola 
d’Estiu del Voluntariat, a la població d’Alp.

Tot i això, sí que hi ha constància que el dia de la recep-
ció dels assistents van haver certes protestes arran d’una 
modificació en l’assignació d’allotjaments que va produ-
ir certs retards abans de l’hora de dinar. Les queixes van 
produir-se en el moment dels desplaçament cap a l’allot-
jament perquè va haver-hi una petita part dels assistents 
als quals es va haver de canviar d’un dels allotjaments a 
l’altre, produint-se una sèrie de retards en la marxa cap 
als hotels, abans de dinar i iniciar els cursos.

Una vegada solucionats aquests problemes, al llarg del 
matí de l’arribada, ja no es van produir més incidents.

Barcelona, 19 de setembre de 2008

Jordi Ausàs i Coll
Conseller de Governació i Administracions Públiques

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	una	partícula	radioactiva	de-
tectada	l’11	de	juliol	del	2008	a	la	central	
nuclear	Vandellòs	II
Tram. 314-13056/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-13056/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
una partícula radioactiva detectada l’11 de juliol del 
2008 a la central nuclear Vandellòs II

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Fernández Teixidó, Antoni

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a les preguntes parla-
mentàries 314-13056/08, 314-13057/08, 314-13058/08 
i 314-13059/08.

El passat dia 11 de juliol, el Consell de Seguretat Nu-
clear va comunicar a la Direcció General de Protecció 
Civil de la Generalitat de Catalunya la recollida, per 
part del titular de la Central Nuclear de Vandellòs II, 
d’aproximadament un litre de terra contaminada proce-
dent de les proximitat de l’anomenat «taller calent», és 
a dir, la zona on es manipulen peces i eines de la zona 
controlada. La contaminació va ser detectada en la càr-

també la llengua catalana en igualtat de condicions que 
la resta de llengües.

En aquest sentit els convenis sobre telefonia mòbil en 
català que va signar l’any 2007 el Departament de Go-
vernació i Administracions Públiques amb diversos fa-
bricants de terminals i operadors de telefonia mòbil en 
relació a la llengua catalana, incloïa el compromís de 
posar a disposició dels usuaris el web en català. En el 
marc del seguiment que es fa dels convenis esmentats, 
la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la In-
formació es va reunir el juliol passat amb els operadors 
i, entre altres qüestions, es va insistir en la necessitat de 
disposar de la pàgina web en català.

En els casos que motiven les preguntes parlamentàries 
del grup de CiU, Vodafone ha comunicat que ja treballa 
en la versió en català, mentre que Orange diu que només 
podria oferir en català les parts estàtiques del web a 
l’espera de disposar d’un nou gestor de continguts. Així 
mateix la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de 
la Informació també ha demanat a aquestes empreses 
que activin el domini .cat un cop disposin de la versió 
en català.

Barcelona, 22 de setembre de 2008

Jordi Ausàs i Coll
Conseller de Governació i Administracions Públiques

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	protestes	de	part	dels	par-
ticipants	a	l’Escola	d’Estiu	del	Volunta-
riat	d’Alp	(Cerdanya)
Tram. 314-13043/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-13043/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les protestes de part dels participants a l’Escola d’Estiu 
del Voluntariat d’Alp (Cerdanya)

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Cleries i Gonzàlez, Josep Lluís

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parla-
mentària 314-13043/08 sobre les protestes de part dels 
participants a l’Escola d’Estiu del Voluntariat d’Alp 
(Cerdanya).

La 13ena edició de l’Escola d’Estiu del Voluntariat, 
organitzada pel Departament de Governació i Admi-
nistracions Públiques a Alp els passats dies 3, 4, 5 i 6 
de juliol, ha esdevingut un espai de formació centrat en 
el món del voluntariat i d’intercanvi d’experiències per 
a totes les persones que durant l’any han desenvolupat 
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	els	contactes	amb	el	Consell	
de	Seguretat	Nuclear	sobre	l’incident	de	
l’11	de	juliol	del	2008	a	la	central	nuclear	
Vandellòs	II
Tram. 314-13059/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13056/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	els	efectius	policíacs	desti-
nats	al	Baix	Camp	i	sobre	la	seguretat	
ciutadana	al	medi	rural	d’aquesta	co-
marca
Tram. 314-13082/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-13082/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els efectius policíacs destinats al Baix Camp i sobre la 
seguretat ciutadana al medi rural d’aquesta comarca

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Luna i Vivas, Rafel

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen-
tària 314-13082/08.

Atenent que a la comarca del Baix Camp encara no 
s’hi ha fet efectiu el desplegament del Cos de Mossos 
d’Esquadra, dir que hi ha una dotació de 128 policies 
del Cos Nacional de Policia i 136 efectius de la Guàrdia 
Civil. Les tasques de vigilància del medi rural les fa la 
Guàrdia Civil.

Barcelona, 19 de setembre de 2008

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

rega d’un camió a través del pòrtic de sortida de vehicles 
de la central. Aquesta terra contaminada contenia una 
partícula radioactiva de cobalt 60 i manganès 54.

Posteriorment, el dia 13, el CSN va comunicar una am-
pliació del succés notificat, en el sentit que, dins del 
programa de verificació establert com a conseqüència 
de la detecció de la partícula abans esmentada, s’ha 
identificat i recollit un nou punt d’activitat.

El Consell de Seguretat Nuclear considera que aquest 
incident no està en cap cas relacionat amb el que es va 
produir a Ascó fa unes setmanes i que no ha suposat cap 
risc pels treballadors, la població o el medi ambient.

Barcelona, 19 de setembre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	l’origen	d’una	partícula	radi-
oactiva	detectada	l’11	de	juliol	del	2008	
a	la	central	nuclear	Vandellòs	II
Tram. 314-13057/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13056/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	possible	relació	entre	l’inci-
dent	de	l’11	de	juliol	de	2008	a	la	central	
nuclear	Vandellòs	II	i	un	incident	ante-
rior	a	Ascó
Tram. 314-13058/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13056/08.
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tuació. La periodització es concreta en cada PEB, on 
s’especifica l’anualitat de cadascuna de les actuacions 
confirmades segons la demanda municipal i la tempo-
ralitat que marquen les polítiques municipals.

Per últim tal com es descriu al punt 7.2 de la introducció 
del Mapa de la Lectura Pública de Catalunya, que es pot 
consultar a l’apartat de biblioteques de la pàgina web 
del Departament de Cultura i Mitjans de Comunica-
ció www.gencat.cat/cultura, el concepte de «millorar 
l’equipament existent» s’utilitza quan la superfície d’un 
equipament actualment en funcionament es troba entre 
el 50% i el 75% de la superfície requerida.

Barcelona, 22 de setembre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	d’efectius	en	la	llui-
ta	contra	els	incendis	a	l’Alt	Camp
Tram. 314-13085/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-13085/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’efectius en la lluita contra els incendis a 
l’Alt Camp

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Pellicer i Punyed, Carles

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a les preguntes parla-
mentàries 314-13085/08, 314-13091/08, 314-13101/08 
i 314-13123/08.

Pel que fa a la comarca de l’Alt Camp, el nombre d’efec-
tius humans en la lluita contra incendis és de 112, el 
nombre de punts de guaita és d’1 i el nombre de vehicles 
terrestres de què disposa és d’11.

Quant al nombre de parcs de bombers, n’hi ha 4: Valls, 
Vila-rodona, Alcover i Querol.

Barcelona, 18 de setembre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	Mapa	de	la	lectura	pública	
de	Catalunya
Tram. 314-13083/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-13083/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Mapa de la lectura pública de Catalunya

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Mejías Sánchez, Carina

En resposta a la pregunta amb núm. de tramitació 314-
13083/08, formulada per la Il·lustre Senyora Carina Me-
jías Sánchez, diputada del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 144 del Reglament del Parlament de Catalunya, i en 
nom del Govern, em correspon informar del següent:

El Mapa de la Lectura Pública de Catalunya és un ins-
trument de planificació que s’actualitza periòdicament 
en funció dels canvis demogràfics dels municipis. Com 
a instrument de planificació serveix per a establir les 
condicions tècniques de les actuacions que han de ser 
subvencionades dins de les diferents convocatòries pre-
sents i futures del Programa específic de biblioteques 
(PEB). El PEB, que és el programa destinat a subven-
cionar les actuacions municipals en matèria bibliote-
cària i que forma part del Pla únic d’obres i serveis 
de Catalunya (PUOSC), preveu 111 actuacions per al 
període 2008-2012. El detall de les quals es pot consul-
tar a l’apartat de biblioteques de la pàgina web del De-
partament de Cultura i Mitjans de Comunicació www.
gencat.cat/cultura.

El 31 de juliol de 2008 es va publicar al DOGC núm. 
5185 l’Acord GOV/133/2008, de 22 de juliol, d’apro-
vació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 
2008, en el qual es concreten les actuacions municipals 
i les subvencions de la Generalitat previstes per a la 
primera anualitat (2008) d’aquest PUOSC.

Cal tenir en compte, però, que el servei de biblioteca pú-
blica és una competència de l’àmbit municipal, tal com 
determina l’article 64.b de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, 
Municipal i de Règim Local de Catalunya i l’article 39 
de la Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliote-
cari de Catalunya. En conseqüència, cal considerar el 
Mapa de la Lectura Pública de Catalunya com l’eina de 
referència per a la planificació dels equipaments biblio-
tecaris del Sistema de Lectura Pública. El seu objectiu 
no és la periodització de la realització d’intervencions, 
sinó l’anàlisi de la situació actual en relació amb els 
paràmetres requerits i la proposta de les prioritats d’ac-
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D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a les preguntes parla-
mentàries 314-13087/08, 314-13093/08, 314-13103/08 
i 314-13125/08.

Pel que fa a la comarca del Baix Penedès, el nombre 
d’efectius humans en la lluita contra incendis és de 80, 
el nombre de punts de guaita és d’1 i el nombre de ve-
hicles terrestres de què disposa és de 9.

Quant al nombre de parcs de bombers, n’hi ha 3: el 
Vendrell, Sant Jaume dels Domenys i Pla de Manlleu.

Barcelona, 18 de setembre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	
escrit	sobre	el	nombre	d’efectius	en	la	
lluita	contra	els	incendis	a	la	Conca	de	
Barberà
Tram. 314-13088/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-13088/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’efectius en la lluita contra els incendis a la 
Conca de Barberà

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Pellicer i Punyed, Carles

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a les preguntes parla-
mentàries 314-13088/08, 314-13094/08, 314-13104/08 
i 314-13126/08.

Pel que fa a la comarca de la Conca de Barberà, el nom-
bre d’efectius humans en la lluita contra incendis és de 
90, el nombre de punts de guaita és de 2 i el nombre de 
vehicles terrestres de què disposa és de 8.

Quant al nombre de parcs de bombers, n’hi ha 3: Mont-
blanc, Sarral i Santa Coloma de Queralt.

Barcelona, 18 de setembre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	d’efectius	en	la	llui-
ta	contra	els	incendis	al	Baix	Camp
Tram. 314-13086/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-13086/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’efectius en la lluita contra els incendis al 
Baix Camp

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Pellicer i Punyed, Carles

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a les preguntes parla-
mentàries 314-13086/08, 314-13092/08, 314-13102/08 
i 314-13124/08.

Pel que fa a la comarca del Baix Camp, el nombre 
d’efectius humans en la lluita contra incendis és de 204, 
el nombre de punts de guaita és de 3 i el nombre de 
vehicles terrestres de què disposa és de 21.

Quant al nombre de parcs de bombers, n’hi ha 5: 
Reus, Cambrils, l’Hospitalet de l’Infant, Prades i la 
Mussara.

Barcelona, 18 de setembre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	d’efectius	en	la	llui-
ta	contra	els	incendis	al	Baix	Penedès
Tram. 314-13087/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-13087/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’efectius en la lluita contra els incendis al 
Baix Penedès

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Pellicer i Punyed, Carles
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D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a les preguntes parla-
mentàries 314-13090/08, 314-13096/08, 314-13106/08 
i 314-13128/08.

Pel que fa a la comarca del Tarragonès, el nombre 
d’efectius humans en la lluita contra incendis és de 77 i 
el de vehicles terrestres de què disposa és de 10.

Quant al nombre de parcs de bombers, n’hi ha 2: Tar-
ragona i Torredembarra.

Barcelona, 18 de setembre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	de	punts	de	guaita	
contra	incendis	a	l’Alt	Camp
Tram. 314-13091/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13085/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	de	punts	de	guaita	
contra	incendis	al	Baix	Camp
Tram. 314-13092/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13086/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	de	punts	de	guaita	
contra	incendis	al	Baix	Penedès
Tram. 314-13093/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13087/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	d’efectius	en	la	llui-
ta	contra	els	incendis	al	Priorat
Tram. 314-13089/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-13089/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’efectius en la lluita contra els incendis al 
Priorat

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Pellicer i Punyed, Carles

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a les preguntes parla-
mentàries 314-13089/08, 314-13095/08, 314-13105/08 
i 314-13127/08.

Pel que fa a la comarca del Priorat, el nombre d’efectius 
humans en la lluita contra incendis és de 75, el nombre 
de punts de guaita és d’1 i el nombre de vehicles terres-
tres de què disposa és de 6.

Quant al nombre de parcs de bombers, n’hi ha 3: Falset, 
Cabacés i Cornudella.

Barcelona, 18 de setembre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	d’efectius	en	la	llui-
ta	contra	els	incendis	al	Tarragonès
Tram. 314-13090/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-13090/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’efectius en la lluita contra els incendis al 
Tarragonès

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Pellicer i Punyed, Carles
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	de	punts	de	guaita	
contra	incendis	al	Baix	Ebre
Tram. 314-13097/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-13097/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de punts de guaita contra incendis al Baix 
Ebre

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Pellicer i Punyed, Carles; Pallarès i Povill, 
Xavier

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a les preguntes parla-
mentàries 314-13097/08, 314-13107/08, 314-13119/08 i 
314-13129/08.

Pel que fa a la comarca del Baix Ebre, el nombre d’efec-
tius humans en la lluita contra incendis és de 103, el 
nombre de punts de guaita és de 3 i el nombre de vehi-
cles terrestres de què disposa és de 14.

Quant al nombre de parcs de bombers, n’hi ha 5: l’Amet-
lla de Mar, Tortosa, Mont Caro, Perelló i Benifallet.

Barcelona, 18 de setembre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	de	punts	de	guaita	
contra	incendis	al	Montsià
Tram. 314-13098/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-13098/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de punts de guaita contra incendis al Montsià

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Pellicer i Punyed, Carles; Pallarès i Povill, 
Xavier

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	de	punts	de	guaita	
contra	incendis	a	la	Conca	de	Barberà
Tram. 314-13094/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13088/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	de	punts	de	guaita	
contra	incendis	al	Priorat
Tram. 314-13095/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13089/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	de	punts	de	guaita	
contra	incendis	al	Tarragonès
Tram. 314-13096/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13090/08.
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	de	punts	de	guaita	
contra	incendis	a	la	Terra	Alta
Tram. 314-13100/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-13100/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de punts de guaita contra incendis a la Terra 
Alta

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Pellicer i Punyed, Carles; Pallarès i Povill, 
Xavier

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a les preguntes parla-
mentàries 314-13100/08, 314-13110/08, 314-13122/08 
i 314-13132/08.

Pel que fa a la comarca de la Terra Alta, el nombre 
d’efectius humans en la lluita contra incendis és de 83, 
el nombre de punts de guaita és de 3 i el nombre de 
vehicles terrestres de què disposa és de 8.

Quant al nombre de parcs de bombers, n’hi ha 3: Gan-
desa, Horta de Sant Joan i Batea.

Barcelona, 18 de setembre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	els	mitjans	de	lluita	contra	els	
incendis	a	l’Alt	Camp
Tram. 314-13101/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13085/08.

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a les preguntes parla-
mentàries 314-13098/08, 314-13108/08, 314-13120/08 
i 314-13130/08.

Pel que fa a la comarca del Montsià, el nombre d’efec-
tius humans en la lluita contra incendis és de 70, el nom-
bre de punts de guaita és de 2 i el nombre de vehicles 
terrestres de què disposa és de 7.

Quant al nombre de parcs de bombers, n’hi ha 2: Am-
posta i Ulldecona.

Barcelona, 18 de setembre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	de	punts	de	guaita	
contra	incendis	a	la	Ribera	d’Ebre
Tram. 314-13099/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-13099/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de punts de guaita contra incendis a la Ribera 
d’Ebre

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Pellicer i Punyed, Carles; Pallarès i Povill, 
Xavier

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a les preguntes parla-
mentàries 314-13099/08, 314-13109/08, 314-13121/08 
i 314-13131/08.

Pel que fa a la comarca de la Ribera d’Ebre, el nombre 
d’efectius humans en la lluita contra incendis és de 119, 
el nombre de punts de guaita és de 2 i el nombre de 
vehicles terrestres de què disposa és de 16.

Quant al nombre de parcs de bombers, n’hi ha 4: Ascó, 
Móra d’Ebre, Flix i Tivissa.

Barcelona, 18 de setembre de 2008

Joan Saura i Laporta
Conseller d’Interior, Relacions Institucionals
i Participació
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	els	mitjans	de	lluita	contra	els	
incendis	al	Priorat
Tram. 314-13105/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13089/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	els	mitjans	de	lluita	contra	els	
incendis	al	Tarragonès
Tram. 314-13106/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13090/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	els	mitjans	de	lluita	contra	els	
incendis	al	Baix	Ebre
Tram. 314-13107/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13097/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	els	mitjans	de	lluita	contra	els	
incendis	al	Baix	Camp
Tram. 314-13102/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13086/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	els	mitjans	de	lluita	contra	els	
incendis	al	Baix	Penedès
Tram. 314-13103/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13087/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	els	mitjans	de	lluita	contra	els	
incendis	a	la	Conca	de	Barberà
Tram. 314-13104/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13088/08.
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	els	mitjans	aeris	de	lluita	con-
tra	els	incendis	al	Camp	de	Tarragona
Tram. 314-13111/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-13111/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els mitjans aeris de lluita contra els incendis al Camp 
de Tarragona

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Pellicer i Punyed, Carles

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a les preguntes parla-
mentàries 314-13111/08 i 314-13112/08.

La distribució geogràfica de mitjans aeris per fer front 
a les emergències que es produeixen a Catalunya, res-
pon a criteris de temporalitat i de tipologia de serveis, 
i durant la campanya forestal de l’estiu s’incrementen 
el nombre d’aeronaus i les seves bases, per fer front als 
incendis forestals.

El Departament d’Interior, Relacions Institucionals i 
Participació disposa d’una base principal a l’aeroport 
de Sabadell, en la qual es situen de forma permanent els 
helicòpters propis del Departament i els avions destinats 
a la vigilància i extinció d’incendis forestals.

Durant la campanya forestal de l’estiu s’incrementen el 
nombre d’aeronaus i de bases principals i secundàries, 
en les quals es situen les aeronaus en funció del risc.

Barcelona, 19 de setembre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	els	mitjans	aeris	de	lluita	con-
tra	els	incendis	a	les	Terres	de	l’Ebre
Tram. 314-13112/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13111/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	els	mitjans	de	lluita	contra	els	
incendis	al	Montsià
Tram. 314-13108/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13098/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	els	mitjans	de	lluita	contra	els	
incendis	a	la	Ribera	d’Ebre
Tram. 314-13109/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13099/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	els	mitjans	de	lluita	contra	els	
incendis	a	la	Terra	Alta
Tram. 314-13110/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13100/08.
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Els mitjans terrestres disponibles a les comarques de les 
Terres de l’Ebre són 45.

Barcelona, 18 de setembre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	d’efectius	en	la	llui-
ta	contra	els	incendis	al	Baix	Ebre
Tram. 314-13119/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13097/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	d’efectius	en	la	llui-
ta	contra	els	incendis	al	Montsià
Tram. 314-13120/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13098/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	
escrit	sobre	el	nombre	d’efectius	en	
la	lluita	contra	els	incendis	a	la	Ribera	
d’Ebre
Tram. 314-13121/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13099/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	els	mitjans	terrestres	de	llui-
ta	contra	els	incendis	al	Camp	de	Tar-
ragona
Tram. 314-13113/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-13113/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els mitjans terrestres de lluita contra els incendis al 
Camp de Tarragona

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Pellicer i Punyed, Carles

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen-
tària 314-13113/08.

Els mitjans terrestres disponibles a les comarques del 
Camp de Tarragona són 65.

Barcelona, 18 de setembre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	els	mitjans	terrestres	de	llui-
ta	contra	els	incendis	a	les	Terres	de	
l’Ebre
Tram. 314-13114/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-13114/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els mitjans terrestres de lluita contra els incendis a les 
Terres de l’Ebre

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Pellicer i Punyed, Carles

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen-
tària 314-13114/08.
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	de	parcs	de	bom-
bers	al	Baix	Penedès
Tram. 314-13125/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13087/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	de	parcs	de	bom-
bers	a	la	Conca	de	Barberà
Tram. 314-13126/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13088/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	de	parcs	de	bom-
bers	al	Priorat
Tram. 314-13127/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13089/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	d’efectius	en	la	llui-
ta	contra	els	incendis	a	la	Terra	Alta
Tram. 314-13122/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13100/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	de	parcs	de	bom-
bers	a	l’Alt	Camp
Tram. 314-13123/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13085/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	de	parcs	de	bom-
bers	al	Baix	Camp
Tram. 314-13124/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13086/08.
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	de	parcs	de	bom-
bers	a	la	Terra	Alta
Tram. 314-13132/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13100/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	grau	d’execució	del	projec-
te	«Treball	als	barris»
Tram. 314-13229/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-13229/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau d’execució del projecte «Treball als barris»

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Borràs i Solé, Meritxell

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

El passat dia 25 de juliol es va aprovar la Resolució 
TRE/2369/2008 (publicada al DOGC el 28 de juliol, 
núm. 5182), la qual obre la convocatòria de presentació 
de sol·licituds corresponent a l’any 2008 per a la con-
cessió de subvencions en el marc del projecte «Treball 
als barris».

L’objectiu d’aquesta convocatòria és cofinançar accions 
complementaries a la Llei de barris en temes ocupacio-
nals i de desenvolupament local, adreçades als munici-
pis que tenen aprovats projectes d’inversió integral en 
barris o àrees urbanes per part del Departament de Po-
lítica Territorial i Obres Públiques des de l’any 2004.

El termini màxim per presentar-hi les sol·licituds és el 
30 de setembre d’enguany.

Barcelona, 22 de setembre de 2008

Mar Serna i Calvo
Consellera de Treball

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	de	parcs	de	bom-
bers	al	Tarragonès
Tram. 314-13128/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13090/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	de	parcs	de	bom-
bers	al	Baix	Ebre
Tram. 314-13129/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13097/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	de	parcs	de	bom-
bers	al	Montsià
Tram. 314-13130/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13098/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	de	parcs	de	bom-
bers	a	la	Ribera	d’Ebre
Tram. 314-13131/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13099/08.
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	l’emplaçament	de	les	unitats	
locals	del	pla	Inicia
Tram. 314-13237/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-13237/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’emplaçament de les unitats locals del pla Inicia

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Borràs i Solé, Meritxell

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

Les entitats que formaran part del Pla Inicia: Xarxa per 
la Creació d’Empreses són els ajuntaments, els consells 
comarcals, les diputacions, les mancomunitats, els con-
sorcis i els organismes que en depenguin.

Es tracta d’una xarxa formada per ens públics locals dis-
tribuïts per tota Catalunya. Les entitats podran formar 
part de la xarxa mitjançant l’atorgament de subvenció 
pel sistema de concurrència competitiva. En el procedi-
ment de concessió de les subvencions, s’hi tindrà també 
en compte la variable territorial a fi d’assolir la major 
cobertura possible i oferir així un servei més pròxim a 
la ciutadania.

La composició de la xarxa, que està prevista que arribi 
a un total de 150 entitats, comptarà amb persones de-
pendents dels ens locals i especialitzades en atenció i 
suport a les persones emprenedores.

Barcelona, 22 de setembre de 2008

Mar Serna i Calvo
Consellera de Treball

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	l’import	recaptat	per	la	Ins-
pecció	de	Treball	el	2007
Tram. 314-13234/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-13234/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import recaptat per la Inspecció de Treball el 2007

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Borràs i Solé, Meritxell

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

L’import recaptat de les resolucions sancionadores de 
l’any 2007 ha estat de 13.284.259,63 euros. Respecte 
d’aquesta xifra cal tenir en compte que:

– Aquesta quantia correspon a les sancions imposades 
en l’exercici de la potestat sancionadora en matèria 
d’infraccions en l’ordre social, que abasta infraccions 
en matèries laborals, de prevenció de riscs laborals, 
seguretat i salut en el treball i d’obstrucció a la tasca 
inspectora, que no necessàriament coincideixen amb 
l’any natural de 2007.

– Les quantitats cobrades en període voluntari no es 
corresponen amb la quantia de les sancions imposades 
en el mateix període. Això és degut a que les estadís-
tiques de què es disposa ofereixen una «foto fixa» del 
període anual, però no un seguiment dels expedients 
de cada any fins a la finalització del procediment, per 
tant, part de l’import correspon a sancions imposades 
en anys anteriors.

Barcelona, 22 de setembre de 2008

Mar Serna i Calvo
Consellera de Treball



Núm. 328 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 7 d’octubre de 2008

41

TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIó

1.25.15.

Proponents: Dilmé i Vert, Xavier

D’acord amb allò que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, es dóna resposta a les iniciatives parlamen-
tàries amb número de tramitació 314-13269/08, 314-
13270/08 i 314-13271/08:

El Departament d’Educació té previst posar en funci-
onament un nou institut-escola al municipi de Torroe-
lla de Montgrí, de manera que s’ampliarà a dues línies 
l’oferta d’educació secundària obligatòria a la zona.

Barcelona, 22 de setembre de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	municipi	que	acollirà	l’ins-
titut	d’educació	secundària	de	la	zona	
del	baix	Ter
Tram. 314-13270/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13269/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	
escrit	sobre	el	termini	per	a	decidir	so-
bre	la	necessitat	de	construir	un	insti-
tut	d’educació	secundària	a	la	zona	del	
baix	Ter
Tram. 314-13271/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13269/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	instal·lació	del	nou	accele-
rador	lineal	de	radioteràpia	estereotàxi-
ca	per	a	menors	de	sis	anys	a	l’Hospital	
de	la	Vall	d’Hebron,	de	Barcelona
Tram. 314-13246/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-13246/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la instal·lació del nou accelerador lineal de radioteràpia 
estereotàxica per a menors de sis anys a l’Hospital de la 
Vall d’Hebron, de Barcelona

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Pajares i Ribas, M. Belén

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

El nou accelerador lineal ja està instal·lat o en funci-
onament des de finals de juliol, després de fer-se les 
proves necessàries per a la seva posada en marxa. Els 
tractaments infantils amb radioteràpia estereotàxica 
comencen el 22 de setembre.

Barcelona, 19 de setembre 2008

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	l’estat	del	procés	iniciat	pel	
Departament	d’Educació	per	a	conèixer	
les	necessitats	d’escolarització	de	la	zo-
na	del	baix	Ter
Tram. 314-13269/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-13269/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat del procés iniciat pel Departament d’Educació 
per a conèixer les necessitats d’escolarització de la zona 
del baix Ter

Grup Parlamentari: Convergència i Unió
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	inversions	previstes	pel	
Departament	de	la	Presidència	als	mu-
nicipis	i	les	entitats	municipals	descen-
tralitzades	de	l’Alt	Pirineu	i	Aran
Tram. 314-13285/08

Resposta del Govern
Reg. 32717 i 32769 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-13285/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les inversions previstes pel Departament de la Presidèn-
cia als municipis i les entitats municipals descentralit-
zades de l’Alt Pirineu i Aran

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Batalla i Siscart, Albert

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen-
tària 314-13285/08, conjuntament amb les número de 
tramitació 314-13286/08, 314-13287/08, 314-13288/08, 
314-13289/08, 314-13290/08, 314-13291/08, 314-
13292/08, 314-13293/08, 314-13294/08, 314-13295/08, 
314-13296/08, 314-13297/08, 314-13298/08, 314-
13299/08, 314-13300/08, 314-13301/08, 314-13302/08, 
314-13303/08, 314-13304/08, 314-13305/08, 314-
13306/08, 314-13307/08, 314-13308/08, 314-13309/08, 
314-13310/08, 314-13311/08 i 314-13312/08.

El Govern fa públic cada any mitjançant els Pressupos-
tos de la Generalitat un annex d’inversions reals amb in-
dicació de la comarca o territori on es realitzen, l’import 
i el Departament al qual corresponen. La documentació 
dels Pressupostos de la Generalitat per al 2008 inclou 
aquesta documentació, que pot consultar-se al web del 
departament d’Economia i Finances.

D’altra part, i en compliment del que estableix l’article 
79 del Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públi-
ques de Catalunya, el conseller d’Economia i Finances 
tramet al Parlament, a títol informatiu i d’estudi per a 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, i fa 
publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalu-
nya, trimestralment i dintre del trimestre següent, l’es-
tat mensual de desenvolupament i d’execució del pres-
supost de la Generalitat i de les seves modificacions, 
l’informe sobre l’evolució dels resultats no financers i 
de l’endeutament, així com els moviments i la situació 
del Tresor.

A més, el Departament d’Economia i Finances, mit-
jançant la Intervenció General, lliura una còpia del CD 
amb el Compte General de la Generalitat corresponent 

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	valoració	del	conseller	de	
la	Vicepresidència	de	les	declaracions	
del	secretari	general	del	Departament	
d’Interior,	Relacions	Institucionals	i	Par-
ticipació	sobre	els	esdeveniments	rela-
cionats	amb	la	mort	d’una	dona	italiana	
a	Lloret	de	Mar	(Selva)
Tram. 314-13273/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-13273/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la valoració del conseller de la Vicepresidència de les 
declaracions del secretari general del Departament 
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació sobre 
els esdeveniments relacionats amb la mort d’una dona 
italiana a Lloret de Mar (Selva)

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Pellicer i Punyed, Carles

Els posicionaments del Govern en qualsevol àmbit d’ac-
ció pública s’expressen a través dels òrgans designats a 
tals efectes, en funció de les competències que té as-
signades cada Departament. No correspon, doncs, a un 
membre del Govern, valorar les declaracions efectuades 
per altres membres del Govern, en l’àmbit de les seves 
competències.

Barcelona, 19 de setembre de 2008

Josep-Lluís Carod-Rovira
Vicepresident
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	fase	del	projecte	en	què	es	
troben	les	inversions	previstes	pel	De-
partament	de	la	Vicepresidència	als	mu-
nicipis	i	les	entitats	municipals	descen-
tralitzades	de	l’Alt	Pirineu	i	Aran
Tram. 314-13288/08

Resposta del Govern
Reg. 32717 i 32769 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 30.09.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13285/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	inversions	previstes	pel	
Departament	d’Acció	Social	i	Ciutada-
nia	als	municipis	i	les	entitats	munici-
pals	descentralitzades	de	l’Alt	Pirineu	i	
Aran
Tram. 314-13289/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13285/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	fase	del	projecte	en	què	
es	troben	les	inversions	previstes	pel	
Departament	d’Acció	Social	i	Ciutada-
nia	als	municipis	i	les	entitats	munici-
pals	descentralitzades	de	l’Alt	Pirineu	i	
Aran
Tram. 314-13290/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13285/08.

a l’últim exercici, per tal que els diputats i les diputades 
en puguin tenir coneixement directe. Aquesta tramesa 
es va fer per primera vegada amb les dades del Compte 
General de 2003.

Finalment, el Departament d’Economia i Finances, amb 
l’afany d’incrementar cada cop més la transparència de 
les seves actuacions, publica a la seva pàgina web l’estat 
d’execució mensual del pressupost de la Generalitat.

Barcelona, 18 de setembre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	fase	del	projecte	en	què	es	
troben	les	inversions	previstes	pel	De-
partament	de	la	Presidència	als	munici-
pis	i	les	entitats	municipals	descentra-
litzades	de	l’Alt	Pirineu	i	Aran
Tram. 314-13286/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13285/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	inversions	previstes	pel	
Departament	de	la	Vicepresidència	als	
municipis	i	les	entitats	municipals	des-
centralitzades	de	l’Alt	Pirineu	i	Aran
Tram. 314-13287/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13285/08.
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	fase	del	projecte	en	què	es	
troben	les	inversions	previstes	pel	De-
partament	de	Cultura	i	Mitjans	de	Co-
municació	als	municipis	i	les	entitats	
municipals	descentralitzades	de	l’Alt	
Pirineu	i	Aran
Tram. 314-13294/08

Resposta del Govern
Reg. 32717 i 32769 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 30.09.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13285/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	inversions	previstes	pel	
Departament	d’Economia	i	Finances	als	
municipis	i	les	entitats	municipals	des-
centralitzades	de	l’Alt	Pirineu	i	Aran
Tram. 314-13295/08

Resposta del Govern
Reg. 32717 i 32769 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 30.09.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13285/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	fase	del	projecte	en	què	es	
troben	les	inversions	previstes	pel	De-
partament	d’Economia	i	Finances	als	
municipis	i	les	entitats	municipals	des-
centralitzades	de	l’Alt	Pirineu	i	Aran
Tram. 314-13296/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13285/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	inversions	previstes	pel	
Departament	d’Agricultura,	Alimentació	
i	Acció	Rural	als	municipis	i	les	entitats	
municipals	descentralitzades	de	l’Alt	Pi-
rineu	i	Aran
Tram. 314-13291/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13285/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	fase	del	projecte	en	què	es	
troben	les	inversions	previstes	pel	De-
partament	d’Agricultura,	Alimentació	i	
Acció	Rural	als	municipis	i	les	entitats	
municipals	descentralitzades	de	l’Alt	Pi-
rineu	i	Aran
Tram. 314-13292/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13285/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	inversions	previstes	pel	
Departament	de	Cultura	i	Mitjans	de	Co-
municació	als	municipis	i	les	entitats	
municipals	descentralitzades	de	l’Alt	
Pirineu	i	Aran
Tram. 314-13293/08

Resposta del Govern
Reg. 32717 i 32769 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 30.09.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13285/08.
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	fase	del	projecte	en	què	es	
troben	les	inversions	previstes	pel	De-
partament	de	Governació	i	Administra-
cions	Públiques	als	municipis	i	les	en-
titats	municipals	descentralitzades	de	
l’Alt	Pirineu	i	Aran
Tram. 314-13300/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13285/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	inversions	previstes	pel	
Departament	d’Innovació,	Universitats	i	
Empresa	als	municipis	i	les	entitats	mu-
nicipals	descentralitzades	de	l’Alt	Piri-
neu	i	Aran
Tram. 314-13301/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13285/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	fase	del	projecte	en	què	
es	troben	les	inversions	previstes	pel	
Departament	d’Innovació,	Universitats	
i	Empresa	als	municipis	i	les	entitats	
municipals	descentralitzades	de	l’Alt	
Pirineu	i	Aran
Tram. 314-13302/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13285/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	inversions	previstes	pel	
Departament	d’Educació	als	municipis	
i	les	entitats	municipals	descentralitza-
des	de	l’Alt	Pirineu	i	Aran
Tram. 314-13297/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13285/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	fase	del	projecte	en	què	
es	troben	les	inversions	previstes	pel	
Departament	d’Educació	als	municipis	
i	les	entitats	municipals	descentralitza-
des	de	l’Alt	Pirineu	i	Aran
Tram. 314-13298/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13285/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	inversions	previstes	pel	
Departament	de	Governació	i	Adminis-
tracions	Públiques	als	municipis	i	les	
entitats	municipals	descentralitzades	
de	l’Alt	Pirineu	i	Aran
Tram. 314-13299/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13285/08.

Fascicle segon
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	fase	del	projecte	en	què	
es	troben	les	inversions	previstes	pel	
Departament	de	Justícia	als	municipis	
i	les	entitats	municipals	descentralitza-
des	de	l’Alt	Pirineu	i	Aran
Tram. 314-13306/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13285/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	inversions	previstes	pel	
Departament	de	Medi	Ambient	i	Habi-
tatge	als	municipis	i	les	entitats	muni-
cipals	descentralitzades	de	l’Alt	Pirineu	
i	Aran
Tram. 314-13307/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13285/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	fase	del	projecte	en	què	es	
troben	les	inversions	previstes	pel	De-
partament	de	Medi	Ambient	i	Habitat-
ge	als	municipis	i	les	entitats	munici-
pals	descentralitzades	de	l’Alt	Pirineu	i	
Aran
Tram. 314-13308/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13285/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	inversions	previstes	pel	
Departament	d’Interior,	Relacions	Ins-
titucionals	i	Participació	als	municipis	
i	les	entitats	municipals	descentralitza-
des	de	l’Alt	Pirineu	i	Aran
Tram. 314-13303/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13285/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	fase	del	projecte	en	què	es	
troben	les	inversions	previstes	pel	De-
partament	d’Interior,	Relacions	Institu-
cionals	i	Participació	als	municipis	i	les	
entitats	municipals	descentralitzades	
de	l’Alt	Pirineu	i	Aran
Tram. 314-13304/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13285/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	inversions	previstes	pel	
Departament	de	Justícia	als	municipis	
i	les	entitats	municipals	descentralitza-
des	de	l’Alt	Pirineu	i	Aran
Tram. 314-13305/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13285/08.
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	fase	del	projecte	en	què	es	
troben	les	inversions	previstes	pel	De-
partament	de	Treball	als	municipis	i	les	
entitats	municipals	descentralitzades	
de	l’Alt	Pirineu	i	Aran
Tram. 314-13312/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13285/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	instal·lació	de	plantes	de	
gestió	de	purins
Tram. 314-13339/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-13339/08

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

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Pelegrí i Aixut, Josep Maria

En resposta a la pregunta parlamentària amb núm. de 
tramitació 314-13339/08 formulada pel diputat I. Sr. Jo-
sep Maria Pelegrí del Grup Parlamentari Convergència 
i Unió i d’acord amb allò que preveu l’article 144 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
avinent les següents consideracions:

Catalunya té prou base territorial i prou necessitats de 
nutrients de la producció agrícola com per poder aprofi-
tar una part molt important de les dejeccions generades 
per la ramaderia.

Però és cert que en algunes comarques amb alta densitat 
ramadera, no hi ha capacitat suficient per aplicar totes 
les dejeccions a les terres de la zona i per tant, calen 
plantes de tractament de purins, que permetin la seva 
exportació a aquelles zones que en són deficitàries.

Aquestes plantes requereixen inversions importants que 
només es poden afrontar si les empreses del sector s’hi 
impliquen i són capaces d’internalitzar els costos que 
comporten. Però l’augment del preu dels fertilitzants 
minerals i de l’energia, pot generar uns ingressos per 

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	inversions	previstes	pel	
Departament	de	Salut	als	municipis	i	
les	entitats	municipals	descentralitza-
des	de	l’Alt	Pirineu	i	Aran
Tram. 314-13309/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13285/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	fase	del	projecte	en	què	es	
troben	les	inversions	previstes	pel	De-
partament	de	Salut	als	municipis	i	les	
entitats	municipals	descentralitzades	
de	l’Alt	Pirineu	i	Aran
Tram. 314-13310/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13285/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	inversions	previstes	pel	
Departament	de	Treball	als	municipis	i	
les	entitats	municipals	descentralitza-
des	de	l’Alt	Pirineu	i	Aran
Tram. 314-13311/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13285/08.
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	inversió	prevista	per	a	la	
instal·lació	de	plantes	de	gestió	de	pu-
rins
Tram. 314-13341/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-13341/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la inversió prevista per a la instal·lació de plantes de 
gestió de purins

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Pelegrí i Aixut, Josep Maria

En resposta a la pregunta parlamentària amb núm. de 
tramitació 314-13341/08 formulada pel diputat I. Sr. Jo-
sep Maria Pelegrí del Grup Parlamentari Convergència 
i Unió i d’acord amb allò que preveu l’article 144 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
avinent les següents consideracions:

El Govern de la Generalitat vol impulsar la construcció 
d’entre 20 i 25 instal·lacions arreu del territori pel pe-
ríode 2009-2012. La inversió per part del Govern de la 
Generalitat dependrà fonamentalment d’aspectes com 
ara la combinació dels tractaments que es duran a ter-
me, la grandària de les plantes, el percentatge d’inversió 
privada dedicada al finançament del projecte i l’aporta-
ció del Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Medi 
Marí a través de la línia d’ajuts específics al finançament 
d’aquest objectiu.

Barcelona, 18 setembre de 2008

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

la venda d’adobs orgànics i d’electricitat que faciliti la 
construcció d’aquest tipus d’infraestructures.

A més, és sabut que una de les fonts de gasos d’efecte 
d’hivernacle més importants del sector agrari és el metà 
de les dejeccions ramaderes. Amb el corresponent pro-
cés de digestió anaeròbia dels purins es pot confinar el 
metà i produir biogàs, la qual cosa podria contribuir a 
mitigar les emissions d’aquests gasos.

Per tot plegat, el Govern vol impulsar una xarxa de plan-
tes de tractament de purins a les zones amb més densitat 
de granges porcines i per això establirà diverses línies 
d’ajut els propers anys.

Barcelona, 16 setembre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	
escrit	sobre	la	previsió	pel	que	fa	a	la	
construcció	de	plantes	de	gestió	de	pu-
rins
Tram. 314-13340/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-13340/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió pel que fa a la construcció de plantes de 
gestió de purins

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Pelegrí i Aixut, Josep Maria

En resposta a la pregunta parlamentària amb núm. de 
tramitació 314-13340/08 formulada pel diputat I. Sr. Jo-
sep Maria Pelegrí del Grup Parlamentari Convergència 
i Unió i d’acord amb allò que preveu l’article 144 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
avinent les següents consideracions:

Dins el Pla Català de Mitigació de Gasos d’Efecte d’Hi-
vernacle, i també amb l’objectiu de valoritzar les dejec-
cions ramaderes com a fertilitzant, el Govern ha fixat 
l’objectiu de que el 2012 Catalunya disposi d’una capa-
citat de tractament de purins de 1.350.000 metres cúbics, 
mitjançant plantes d’obtenció de biogàs.

Això implica la construcció de entre 20 a 25 plantes de 
tractament arreu de Catalunya.

Barcelona, 16 setembre de 2008

Joaquim Llena i Cortina
Conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
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Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Pelegrí i Aixut, Josep Maria

En resposta a la pregunta parlamentària amb núm. de 
tramitació 314-13343/08 formulada pel diputat I. Sr. Jo-
sep Maria Pelegrí del Grup Parlamentari Convergència 
i Unió i d’acord amb allò que preveu l’article 144 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
avinent les següents consideracions:

El Govern està preparant un Pla de Promoció de Plantes 
de Biogàs a Catalunya i en aquest pla es plantejaran les 
principals combinacions de tractaments que puguin res-
pondre millor al doble objectiu del Pla, reducció d’emis-
sions de metà i exportació d’excedents de nitrogen de 
les zones excedentàries.

La digestió anaeròbia dels purins, a més, ens permet 
produir energia renovable, higienitzar les dejeccions, 
disminuir les males olors i obtenir uns ingressos que 
ajudin a reduir els costos per als ramaders i d’aquesta 
manera poder millorar la gestió de les dejeccions mit-
jançant el transport a zones més llunyanes i tractaments 
complementaris del digestat.

Barcelona, 16 setembre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	
escrit	sobre	les	converses	i	els	acords	
amb	els	sectors	ramaders	afectats	per	
la	instal·lació	de	plantes	de	gestió	de	
purins
Tram. 314-13344/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-13344/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les converses i els acords amb els sectors ramaders afec-
tats per la instal·lació de plantes de gestió de purins

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Pelegrí i Aixut, Josep Maria

En resposta a la pregunta parlamentària amb núm. de 
tramitació 314-13344/08 formulada pel diputat I. Sr. Jo-
sep Maria Pelegrí del Grup Parlamentari Convergència 
i Unió i d’acord amb allò que preveu l’article 144 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
avinent les següents consideracions:

Els sectors ramaders afectats per la instal·lació de plantes 
de gestió de purins formen part del consorci de la Gestió 
de la Fertilització Agrària de Catalunya (GESFER) i per 

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	l’emplaçament	previst	per	a	
instal·lar	plantes	de	gestió	de	purins
Tram. 314-13342/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-13342/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’emplaçament previst per a instal·lar plantes de gestió 
de purins

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Pelegrí i Aixut, Josep Maria

En resposta a la pregunta parlamentària amb núm. de 
tramitació 314-13342/08 formulada pel diputat I. Sr. Jo-
sep Maria Pelegrí del Grup Parlamentari Convergència 
i Unió i d’acord amb allò que preveu l’article 144 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
avinent les següents consideracions:

El Govern està preparant un Pla de Promoció de Plan-
tes de Biogàs a Catalunya i en aquest pla es fixaran les 
zones prioritàries per a la instal·lació d’aquestes plantes 
de tractament.

Atès el doble objectiu del Pla, reducció d’emissions de 
metà i exportació d’excedents de nitrogen de les zones 
excedentàries, les plantes de tractament s’hauran d’ubi-
car a les comarques amb més densitat de ramaderia 
intensiva.

Barcelona, 16 setembre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	
escrit	sobre	els	sistemes	de	les	instal-
lacions	de	plantes	de	gestió	de	purins
Tram. 314-13343/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-13343/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els sistemes de les instal·lacions de plantes de gestió 
de purins
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ques), garantint que la selecció reculli tots els períodes 
històrics i estils (romànic, barroc, modernisme, etc.), 
així com totes les tipologies (pintura mural, jaciments 
arqueològics, castells, palaus, etc.). La selecció s’efec-
tua d’any en any. En anteriors campanyes s’han cobert 
de forma gradual les demarcacions de Girona, Lleida i 
Barcelona i durant l’any 2008 està previst cobrir prio-
ritàriament les demarcacions de Tarragona i Terres de 
l’Ebre.

3. D’acord amb l’article 3.9 del Decret 421/2006, de 28 
de novembre, de creació, denominació i determinació 
de l’àmbit de competència dels departaments de l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya, correspon 
al Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, 
entre d’altres, l’exercici de les atribucions pròpies de 
l’Administració de la Generalitat en els àmbits de la 
promoció i la difusió cultural, el patrimoni cultural, ar-
xius i museus. En el marc d’aquestes competències la 
contractació d’aquest servei és considera estratègica per 
dos motius. En primer lloc pel seu efecte multiplicador. 
El turisme cultural, la creació audiovisual i els contin-
guts digitals són clarament motors econòmics de futur 
i la generació de materials de qualitat que serveixin 
de base per a aquests processos és una eina bàsica de 
foment de creixement. En segon lloc per la seva racio-
nalitat econòmica, la necessitat de material fotogràfic 
i audiovisual per alimentar els canals de comunicació 
existents a Catalunya en l’actualitat i àmbits com l’edu-
catiu és constant i repetitiva per a múltiples institucions. 
Disposar d’aquest material i la possibilitat tècnica de la 
seva utilització per múltiples institucions que les reque-
reixin fan que s’evitin contractacions constants de les 
mateixes imatges i per consegüent una optimització de 
recursos que està en consonància amb la voluntat de fer 
una administració cada cop més eficient en l’adminis-
tració dels seus recursos.

Barcelona, 22 de setembre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	l’elaboració	d’un	estudi	sobre	
educació	viària
Tram. 314-13359/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-13359/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’elaboració d’un estudi sobre educació viària

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Sirera i Bellés, Daniel

tant participen en el Consell Rector d’aquest ens, des del 
que s’està impulsant la instal·lació de plantes de purins.

Govern està preparant un Pla de Promoció de Plantes 
de Biogàs a Catalunya i sobre la base d’aquest Pla es 
proposaran els acords adients amb els sectors rama-
ders afectats per a poder-lo portar a terme en benefici 
del medi ambient i de la viabilitat econòmica d’aquest 
sector tan important per a Catalunya.

Barcelona, 16 setembre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	licitació	d’un	servei	de	re-
alització	de	fotografies	digitals	i	vídeos	
d’elements	del	patrimoni	cultural
Tram. 314-13358/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-13358/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
licitació d’un servei de realització de fotografies digitals 
i vídeos d’elements del patrimoni cultural

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Sirera i Bellés, Daniel

En resposta a la pregunta amb núm. de tramitació 314-
13358/08, formulada per l’Il·lustre Senyor Daniel Sirera 
i Bellés, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
144 del Reglament del Parlament de Catalunya, i en 
nom del Govern, em correspon informar del següent:

1. L’ús d’aquestes fotografies digitals i vídeos serà la 
difusió del patrimoni cultural català a Internet, princi-
palment a través de la pàgina web www.patrimoni.gen-
cat.cat i de la pàgina web del Departament de Cultura 
i Mitjans de Comunicació www.gencat.cat/cultura. A 
més d’aquesta finalitat, aquestes imatges i vídeos es-
taran disponibles per a les webs i publicacions de tots 
els departaments de la Generalitat, desenvolupant així 
funcions de difusió turística, de promoció cultural, me-
diambiental, educativa, etc. D’altra banda, la difusió 
d’aquestes imatges i vídeos a través d’internet permet 
posar a disposició del públic en general aquest material 
per a la seva possible utilització educativa, social, cultu-
ral o turística sense finalitat de lucre.

2. Els elements patrimonials que seran digitalitzats han 
estat escollits en funció de la seva importància cultu-
ral, del seu reconeixement i protecció legal (monuments 
declarats, museus d’interès nacional, etc.) i de criteris 
d’equilibri territorial (amb exemples de totes les comar-
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	coherència	amb	la	política	
de	contenció	anunciada	pel	president	
de	la	Generalitat	de	la	convocatòria	per	
a	la	concessió	de	subvencions	per	a	ini-
ciatives	destinades	a	difondre	i	presti-
giar	el	patrimoni	cultural	i	la	identitat	ca-
talans	en	el	seu	àmbit	territorial
Tram. 314-13365/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-13365/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
coherència amb la política de contenció anunciada pel 
president de la Generalitat de la convocatòria per a la 
concessió de subvencions per a iniciatives destinades a 
difondre i prestigiar el patrimoni cultural i la identitat 
catalans en el seu àmbit territorial

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Sirera i Bellés, Daniel

Em plau donar resposta a la pregunta escrita de refe-
rència, amb la informació facilitada per la Direcció de 
Polítiques Sectorials.

Barcelona, 19 de setembre de 2008

Josep-Lluís Carod-Rovira
Vicepresident

Annex

El Govern considera que ha d’exercir les seves compe-
tències aportant-hi el pressupost que consideri adient, 
tenint em compte en cada moment la disponibilitat pres-
supostària i el seu ordre de prioritats.

En aquest sentit, el Govern, per tal de donar compliment 
amb el que estableix el propi Estatut d’autonomia, de-
senvolupa un conjunt d’activitats i actuacions dins de les 
quals es pot inscriure la convocatòria esmentada.

Tenint en compte la necessitat de contenció de la despe-
sa que efectua el Govern de la Generalitat de Catalunya, 
derivat de la situació econòmica actual, enguany s’ha 
dotat la convocatòria per a la concessió de subvenci-
ons per a iniciatives adreçades a difondre i prestigiar 
el patrimoni cultural i la identitat catalanes en el seu 
àmbit lingüístic amb 1.000.000 d’euros, quan l’any 2007 
aquesta convocatòria va ser de 2.250.000 euros.

Josep M. Jové i Lladó
Director

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen-
tària 314-13359/08.

L’estudi sobre l’educació viària a Catalunya té com a 
objectiu conèixer quina és la situació actual de l’educa-
ció per a la mobilitat segura a les escoles per elaborar 
futures estratègies d’intervenció.

El Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix 
l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària, 
i el Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix 
l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundà-
ria obligatòria, ambdós publicats en el DOGC número 
4915 de 29 de juny de 2007, estableixen un marc que 
permet el desenvolupament de l’educació per a la mo-
bilitat segura a les escoles. El Servei Català de Trànsit 
ha d’oferir el suport necessari perquè les escoles puguin 
introduir aquesta matèria amb la màxima eficàcia, des 
de la perspectiva de la prevenció.

Els àmbits que seran tractats són els següents:

– Concepció de l’educació per a la mobilitat segura/ob-
jectius/continguts: la finalitat és conèixer la seva relació 
amb la prevenció d’accidents.

– Introducció en matèries i dedicació: Temps d’aplicació 
i matèries o espais escolars que se li reserven.

– Desenvolupament teòric i/o pràctic: Coneixement del 
grau d’implementació de les activitats pràctiques en es-
pais oberts o de sessions teòriques.

– Recursos didàctics i humans que s’apliquen en l’edu-
cació per a la mobilitat segura: grau d’intervenció de 
l’ajuntament, entitats de prevenció, associacions de víc-
times, empreses privades... Percentatge en què és present 
aquest tipus d’intervenció externa. Així mateix, grau 
d’ús dels recursos didàctics de diverses procedències.

– Necessitats que té el centre respecte a l’educació per 
a la mobilitat segura i elements que motivarien un de-
senvolupament més ampli a les aules.

L’objectiu de la recerca és optimitzar l’ús dels recursos 
existents actualment i de cara al futur. Es tracta d’in-
tervenir en els nivells i cicles necessaris, així com en 
les matèries adequades, per tal de minimitzar el cost de 
les actuacions. Per tant, és prioritari buscar les interven-
cions més eficients i, cas d’optar per les més econòmi-
ques, elegir les més eficaces. Això està d’acord amb la 
contenció de la despesa.

D’altra banda, deixar constància que la tramitació de 
l’expedient contractual, concurs obert amb tramitació 
ordinària, es va iniciar en el mes de gener de 2008 (pro-
posta de despesa) i l’adjudicació, un cop complertes les 
fases legalment establertes, va ser en data 5 de juny de 
2008, sent publicat l’anunci pel qual es fa pública l’ad-
judicació d’un contracte de consultoria i assistència en 
el DOGC número 5178 de 22 de juliol de 2008.

Barcelona, 19 de setembre de 2008

Joan Saura i Laporta
Conseller d’Interior, Relacions Institucionals
i Participació
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tària 314-13523/08 sobre el procés d’unificació de les 
entitats metropolitanes.

El Departament de Governació i Administracions Pú-
bliques està elaborant l’avantprojecte de llei dels go-
verns locals. L’esmentat avantprojecte establirà el règim 
jurídic de les àrees metropolitanes que es crearan per 
llei, en aquelles zones del territori on la continuïtat ur-
bana, densitat demogràfica, realitat econòmica i social 
ho facin necessari.

La institucionalització de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona és ara com ara l’àrea metropolitana més 
factible.

En aquests moments el Departament de Governació i 
Administracions Públiques està estudiant, dins el marc 
general d’organització territorial, la institucionalitza-
ció de l’Àrea metropolitana de Barcelona mitjançant un 
únic organisme prestador dels serveis –segons les com-
petències que actualment exerceix– per tal de resoldre 
les ineficiències i limitacions actuals.

Barcelona, 16 de setembre de 2008

Jordi Ausàs i Coll
Conseller de Governació i Administracions Públiques

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	els	centres	educatius	que	en-
tren	en	servei	el	curs	2008-2009	i	sobre	
els	que	no	han	acabat	les	obres	d’am-
pliació	i	reforma	previstes
Tram. 314-13557/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-13557/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els centres educatius que entren en servei el curs 2008-
2009 i sobre els que no han acabat les obres d’ampliació 
i reforma previstes

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Mejías Sánchez, Carina

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

Es tramet en annex informació relativa als centres de 
nova creació per al curs 2008/2009. El Departament no 
té previst que entri en funcionament cap altre centre de 
nova creació fins a l’inici dels curs 2009/2010.

Pel que fa als centres educatius que han iniciat la seva 
activitat el curs 2008/2009, s’informa que han finalit-
zat totes les obres d’ampliació i reforma la finalització 

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	
escrit	sobre	la	implantació	de	la	Xarxa	
Rescat
Tram. 314-13374/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-13374/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la implantació de la Xarxa Rescat

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Mejías Sánchez, Carina

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen-
tària 314-13374/08.

Els 744 ajuntaments sense policia local han començat a 
rebre, a partir de mitjans del mes de juliol i sense cost 
pel municipi, dos terminals de la xarxa RESCAT per 
casos d’emergències i activació de plans de protecció 
civil. Aquests terminals estan programats per poder 
comunicar-se entre ells i amb el Centre de Coordinació 
Operativa de la Generalitat de Catalunya (CECAT).

Barcelona, 19 de setembre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	procés	d’unificació	de	les	
entitats	metropolitanes
Tram. 314-13523/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-13523/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
procés d’unificació de les entitats metropolitanes

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Llobet Navarro, Josep

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen-
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RE-
TIRADA, CANVI O DECAïMENT

2.25. PREGUNTES AL GOVERN

2.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIó

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	personal	que	
presta	serveis	en	els	centres	penitenci-
aris	i	els	serveis	de	rehabilitació
Tram. 311-00185/08

Retirada
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

Retirada: Núria de Gispert i Català, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	l’increment	de	
personal	dels	serveis	penitenciaris	del	
2004	al	2006
Tram. 311-00186/08

Retirada
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

Retirada: Núria de Gispert i Català, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	llista	d’es-
pera	de	mesures	penals	alternatives	en	
matèria	d’adults
Tram. 311-00187/08

Retirada
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

Retirada: Núria de Gispert i Català, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió.

de les quals estava prevista pel Departament abans de 
l’inici del curs 2008/2009.

Barcelona, 23 de setembre 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.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	de	grups	concer-
tats	per	cada	nivell	educatiu	en	centres	
privats	d’educació	infantil,	primària	i	se-
cundària	el	curs	2008-2009
Tram. 314-13615/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-13615/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de grups concertats per cada nivell educatiu 
en centres privats d’educació infantil, primària i secun-
dària el curs 2008-2009

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Rigau i Oliver, Irene; Ruiz i Isern, Me-
ritxell

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

Es tramet en annex informació relativa al nombre de 
grups concertats dels centres privats concertats per al 
curs 2008-2009, amb el desglossament per nivell edu-
catiu.

Barcelona, 23 de setembre 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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Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	construcció	
de	l’edifici	judicial	del	partit	judicial	de	
Granollers	(Vallès	Oriental)
Tram. 311-00193/08

Retirada
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

Retirada: Núria de Gispert i Català, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	quantia	del	
plus	retributiu	dels	funcionaris	de	l’Ad-
ministració	de	justícia	per	reducció	de	
l’absentisme	laboral	dels	anys	2006	i	
2007
Tram. 311-00560/08

Retirada
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

Retirada: Núria de Gispert i Català, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	l’absentisme	la-
boral	en	l’Administració	de	justícia	l’any	
2005	i	sobre	l’aplicació	i	els	efectes	del	
plus	retributiu	als	funcionaris	els	anys	
2006	i	2007
Tram. 311-00561/08

Retirada
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

Retirada: Núria de Gispert i Català, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	personal	
que	es	dedica	a	mesures	penals	alter-
natives
Tram. 311-00188/08

Retirada
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

Retirada: Núria de Gispert i Català, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	tipologia	de	
delictes	que	es	tracten	amb	mesures	
penals	alternatives
Tram. 311-00189/08

Retirada
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

Retirada: Núria de Gispert i Català, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	manera	d’in-
centivar	o	potenciar	l’ús	del	català	a	les	
oficines	judicials
Tram. 311-00190/08

Retirada
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

Retirada: Núria de Gispert i Català, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	creació	de	
jutjats	especialitzats	en	violència	do-
mèstica
Tram. 311-00192/08

Retirada
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

Retirada: Núria de Gispert i Català, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió.



Núm. 328 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 7 d’octubre de 2008

55

TRAMITACIONS EN CURS

3.25.10.

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. PREGUNTES AL GOVERN

3.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIó

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	Pla	de	turis-
me	2020
Tram. 311-01195/08

Anunci
Xavier Crespo i Llobet, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de 
Treball, Indústria, Comerç i Turisme, 30.09.08

A lA MesA de lA CoMissió de trebAll, indústriA, Co�
Merç i turisMe

Xavier Crespo i Llobet, diputat del Grup parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 143 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta al Govern, per tal que sigui contestada 
oralment en comissió,

El passat dia 4 de juny el Ministre d’Indústria, Turisme i 
Comerç, Miguel Sebastian va anunciar un «Pla Renove» 
per a les infraestructures turístiques en col·laboració 
amb les comunitats autònomes, per tal de millorar la 
competitivitat dels destins turístics i adequar-los als 
canvis i reptes que en l’actualitat s’estan vivint.

Segons el Ministre, l’objectiu d’aquest Pla és «millorar 
la competitivitat dels destins turístics espanyols» a tra-
vés d’«instal·lacions i infraestructures turístiques sota 
criteris de sostenibilitat, eficiència energètica i qualitat», 
que millorin la sostenibilitat del model turístic espanyol. 
També va destacar la necessitat de treballar vers aquest 
objectiu atès que «El sector turístic és i serà un dels 
grans motors de l’economia espanyola i aporta al voltant 
de l’11% del Producte Interior Brut»

En la seva compareixença el Ministre es va referir tam-
bé al Pla de Turisme 2020, aprovat pel Consell de Mi-
nistres el novembre de 2007 amb el consens previ entre 
totes les administracions i amb l’objectiu de «consolidar 
la nostra posició de lideratge internacional» que, segons 
va dir, «ja s’ha materialitzat en l’aprovació de diversos 
convenis».

Dins d’aquest Pla, va anunciar que durant l’actual legis-
latura es treballarà en tres estratègies: «l’especialització 
i diferenciació entre destins i productes turístics», «la 
incorporació de les empreses turístiques a la societat 
de la informació» i «l’aposta per la sostenibilitat». El 
Ministeri col·laborarà per a la requalificació de destins 

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	quantia	del	
plus	retributiu	dels	funcionaris	de	pre-
sons	per	reducció	de	l’absentisme	labo-
ral	dels	anys	2006	i	2007
Tram. 311-00562/08

Retirada
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

Retirada: Núria de Gispert i Català, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	l’absentisme	
laboral	en	els	centres	penitenciaris	l’any	
2005	i	sobre	l’aplicació	i	els	efectes	del	
plus	retributiu	als	funcionaris	els	anys	
2006	i	2007
Tram. 311-00563/08

Retirada
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

Retirada: Núria de Gispert i Català, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	els	funcionaris	
interins	de	l’Administració	de	justícia
Tram. 311-00564/08

Retirada
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

Retirada: Núria de Gispert i Català, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió.
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la nostra posició de lideratge internacional» que, segons 
va dir, «ja s’ha materialitzat en l’aprovació de diversos 
convenis».

Dins d’aquest Pla, va anunciar que durant l’actual legis-
latura es treballarà en tres estratègies: «l’especialització 
i diferenciació entre destins i productes turístics», «la 
incorporació de les empreses turístiques a la societat 
de la informació» i «l’aposta per la sostenibilitat». El 
Ministeri col·laborarà per a la requalificació de destins 
de «sol i platja» madurs, perquè comptin amb un major 
valor afegit a través de la seva recuperació mediam-
biental.

D’altra banda, el passat dia 3 de juliol, el conseller 
d’Innovació, Universitat i Empresa, Josep Huguet, es 
va reunir amb el Ministre a la seu de la Conselleria a 
Barcelona.

– Pot el Govern explicar quines seran les inversions o 
perspectives d’inversió per part del govern de l’Estat 
a Catalunya dins aquest Pla Renove d’infraestructures 
turístiques?

Palau del Parlament, 4 de setembre 2008

Xavier Crespo i Llobet
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	actua	cions	
del	Pla	de	turisme	2020	en	destina-
cions	de	sol	i	platja
Tram. 311-01197/08

Anunci
Xavier Crespo i Llobet, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de 
Treball, Indústria, Comerç i Turisme, 30.09.08

A lA MesA de lA CoMissió de trebAll, indústriA, Co�
Merç i turisMe

Xavier Crespo i Llobet, diputat del Grup parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 143 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta al Govern, per tal que sigui contestada 
oralment en comissió,

El passat dia 4 de juny el Ministre d’Indústria, Turisme i 
Comerç, Miguel Sebastian va anunciar un «Pla Renove» 
per a les infraestructures turístiques en col·laboració 
amb les comunitats autònomes, per tal de millorar la 
competitivitat dels destins turístics i adequar-los als 
canvis i reptes que en l’actualitat s’estan vivint.

Segons el Ministre, l’objectiu d’aquest Pla és «millorar 
la competitivitat dels destins turístics espanyols» a tra-
vés d’«instal·lacions i infraestructures turístiques sota 
criteris de sostenibilitat, eficiència energètica i qualitat», 
que millorin la sostenibilitat del model turístic espanyol. 

de «sol i platja» madurs, perquè comptin amb un major 
valor afegit a través de la seva recuperació mediam-
biental.

D’altra banda, el passat dia 3 de juliol, el conseller 
d’Innovació, Universitat i Empresa, Josep Huguet, es 
va reunir amb el Ministre a la seu de la Conselleria a 
Barcelona.

– Pot el Govern explicar el Pla de Turisme 2020 aprovat 
pel Consell de Ministres atès que la seva aprovació ha 
comptat amb el consens previ de totes les institucions, 
i per tant, entenem que també amb el consens de la 
Generalitat de Catalunya?

Palau del Parlament, 4 de setembre 2008

Xavier Crespo i Llobet
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	inversions	
del	Pla	de	renovació	d’infraestructures	
turístiques
Tram. 311-01196/08

Anunci
Xavier Crespo i Llobet, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de 
Treball, Indústria, Comerç i Turisme, 30.09.08

A lA MesA de lA CoMissió de trebAll, indústriA, Co�
Merç i turisMe

Xavier Crespo i Llobet, diputat del Grup parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 143 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta al Govern, per tal que sigui contestada 
oralment en comissió,

El passat dia 4 de juny el ministre d’Indústria, Turisme i 
Comerç, Miguel Sebastian va anunciar un «Pla Renove» 
per a les infraestructures turístiques en col·laboració 
amb les comunitats autònomes, per tal de millorar la 
competitivitat dels destins turístics i adequar-los als 
canvis i reptes que en l’actualitat s’estan vivint.

Segons el ministre, l’objectiu d’aquest Pla és «millorar 
la competitivitat dels destins turístics espanyols» a tra-
vés d’«instal·lacions i infraestructures turístiques sota 
criteris de sostenibilitat, eficiència energètica i qualitat», 
que millorin la sostenibilitat del model turístic espanyol. 
També va destacar la necessitat de treballar vers aquest 
objectiu atès que «El sector turístic és i serà un dels 
grans motors de l’economia espanyola i aporta al voltant 
de l’11% del Producte Interior Brut»

En la seva compareixença el ministre es va referir tam-
bé al Pla de Turisme 2020, aprovat pel Consell de Mi-
nistres el novembre de 2007 amb el consens previ entre 
totes les administracions i amb l’objectiu de «consolidar 



Núm. 328 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 7 d’octubre de 2008

57

TRAMITACIONS EN CURS

3.25.10.

– Quines actuacions ha dut a terme el Departament de 
Treball en matèria de formació professional ocupacional 
des del novembre del 2007 fins a dia d’avui?

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2008

Josep Enric Millo i Rocher

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	valoració	de	
la	consellera	de	Treball	de	les	dades	de	
l’atur	de	les	persones	estrangeres	dels	
darrers	dotze	mesos
Tram. 311-01207/08

Anunci
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de 
Treball, Indústria, Comerç i Turisme, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Josep Enric Millo i Rocher, diputat del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveu l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta Govern, per tal que li sigui 
contestada oralment en la Comissió de Treball, Indús-
tria, Comerç i Turisme:

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari:

– Quina valoració fa la consellera de Treball sobre les 
dades d’atur de les persones estrangeres dels últims 
dotze mesos?

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2008

Josep Enric Millo i Rocher

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	valoració	de	
la	consellera	de	Treball	de	l’augment	de	
l’atur	dels	darrers	nou	mesos
Tram. 311-01208/08

Anunci
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de 
Treball, Indústria, Comerç i Turisme, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Josep Enric Millo i Rocher, diputat del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 

També va destacar la necessitat de treballar vers aquest 
objectiu atès que «El sector turístic és i serà un dels 
grans motors de l’economia espanyola i aporta al voltant 
de l’11% del Producte Interior Brut».

En la seva compareixença el Ministre es va referir tam-
bé al Pla de Turisme 2020, aprovat pel Consell de Mi-
nistres el novembre de 2007 amb el consens previ entre 
totes les administracions i amb l’objectiu de «consolidar 
la nostra posició de lideratge internacional» que, segons 
va dir, «ja s’ha materialitzat en l’aprovació de diversos 
convenis».

Dins d’aquest Pla, va anunciar que durant l’actual legis-
latura es treballarà en tres estratègies: «l’especialització 
i diferenciació entre destins i productes turístics», «la 
incorporació de les empreses turístiques a la societat 
de la informació» i «l’aposta per la sostenibilitat». El 
Ministeri col·laborarà per a la requalificació de destins 
de «sol i platja» madurs, perquè comptin amb un major 
valor afegit a través de la seva recuperació mediam-
biental.

D’altra banda, el passat dia 3 de juliol, el Conseller 
d’Innovació, Universitat i Empresa, Josep Huguet, es 
va reunir amb el Ministre a la seu de la Conselleria a 
Barcelona.

– Pot el Govern explicar concretament les actuacions 
previstes per part del Ministeri per als destins madurs 
de sol i platja a Catalunya?

Palau del Parlament, 4 de setembre 2008

Xavier Crespo i Llobet
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	accions	del	
Departament	de	Treball	en	matèria	de	
formació	professional	ocupacional	del	
novembre	del	2007	ençà
Tram. 311-01206/08

Anunci
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de 
Treball, Indústria, Comerç i Turisme, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Josep Enric Millo i Rocher, diputat del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveu l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta Govern, per tal que li sigui 
contestada oralment en la Comissió de Treball, Indús-
tria, Comerç i Turisme:

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari:
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	mesures	
adoptades	pel	Departament	de	Treball	
per	a	frenar	la	pèrdua	de	llocs	de	treball	
en	el	sector	industrial
Tram. 311-01210/08

Anunci
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de 
Treball, Indústria, Comerç i Turisme, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Josep Enric Millo i Rocher, diputat del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveu l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta Govern, per tal que li sigui 
contestada oralment en la Comissió de Treball; Indús-
tria, Comerç i Turisme:

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari:

– Quines mesures, accions i/o actuacions està duent a 
terme el Departament de Treball per frenar la pèrdua de 
llocs de treball en el sector de la Indústria?

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2008

Josep Enric Millo i Rocher

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	mesures	
adoptades	pel	Departament	de	Treball	
per	a	frenar	l’augment	de	l’atur	entre	les	
persones	estrangeres
Tram. 311-01211/08

Anunci
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de 
Treball, Indústria, Comerç i Turisme, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Josep Enric Millo i Rocher, diputat del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveu l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta Govern, per tal que li sigui 
contestada oralment en la Comissió de Treball, Indús-
tria, Comerç i Turisme:

que preveu l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta Govern, per tal que li sigui 
contestada oralment en la Comissió de Treball, Indús-
tria, Comerç i Turisme:

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari:

– Quina valoració fa la Consellera de Treball sobre 
l’augment de l’atur registrat a Catalunya dels últims 9 
mesos?

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2008

Josep Enric Millo i Rocher

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	mesures	
adoptades	pel	Departament	de	Treball	
per	a	millorar	la	formació	de	les	perso-
nes	aturades	provinents	de	sectors	en	
crisi
Tram. 311-01209/08

Anunci
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de 
Treball, Indústria, Comerç i Turisme, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Josep Enric Millo i Rocher, diputat del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveu l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta Govern, per tal que li sigui 
contestada oralment en la Comissió de Treball; Indús-
tria, Comerç i Turisme:

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari:

– Quines mesures, accions i/o actuacions està duent a 
terme el Departament de Treball per millorar la for-
mació de les persones aturades provinents dels sectors 
en crisi per tal que es puguin incorporar amb totes les 
garanties en els sectors emergents?

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2008

Josep Enric Millo i Rocher
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	mesures	
adoptades	pel	Departament	de	Treball	
per	a	millorar	i	agilitar	el	procés	de	con-
tractació	de	treballadors	immigrants	en	
origen
Tram. 311-01213/08

Anunci
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de 
Treball, Indústria, Comerç i Turisme, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Josep Enric Millo i Rocher, diputat del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveu l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta Govern, per tal que li sigui 
contestada oralment en la Comissió de Treball, Indús-
tria, Comerç i Turisme:

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari:

– Quines mesures, accions i/o actuacions està duent a 
terme el Departament de Treball per millorar i agilitzar 
el procés de contractació de treballadors immigrants 
en origen?

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2008

Josep Enric Millo i Rocher

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	valoració	de	
la	consellera	de	Treball	de	la	pèrdua	de	
llocs	de	treball	en	el	sector	industrial	els	
darrers	nou	mesos
Tram. 311-01214/08

Anunci
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de 
Treball, Indústria, Comerç i Turisme, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Josep Enric Millo i Rocher, diputat del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveu l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta Govern, per tal que li sigui 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari:

– Quines mesures, accions i/o actuacions està duent a 
terme el Departament de Treball per frenar l’augment 
de l’atur de les persones estrangeres?

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2008

Josep Enric Millo i Rocher

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	mesures	
adoptades	pel	Departament	de	Tre-
ball	per	a	frenar	l’augment	continuat	
de	l’atur
Tram. 311-01212/08

Anunci
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de 
Treball, Indústria, Comerç i Turisme, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Josep Enric Millo i Rocher, diputat del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveu l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta Govern, per tal que li sigui 
contestada oralment en la Comissió de Treball, Indús-
tria, Comerç i Turisme:

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari:

– Quines mesures, accions i/o actuacions està duent a 
terme el Departament de Treball per frenar l’augment 
continuat de l’atur?

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2008

Josep Enric Millo i Rocher
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	valoració	de	
la	consellera	de	Treball	de	la	possibilitat	
de	plantejar	la	reforma	del	Servei	d’Ocu-
pació	de	Catalunya
Tram. 311-01216/08

Anunci
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de 
Treball, Indústria, Comerç i Turisme, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Josep Enric Millo i Rocher, diputat del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveu l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta Govern, per tal que li sigui 
contestada oralment en la Comissió de Treball, Indús-
tria, Comerç i Turisme:

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari:

– Considera la consellera de Treball que ha arribat 
l’hora de plantejar una reforma de l’actual SOC (Servei 
d’Ocupació de Catalunya)?

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2008

Josep Enric Millo i Rocher

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	valoració	de	
la	consellera	de	Treball	de	la	situació	de	
la	indústria	del	sector	de	l’automòbil
Tram. 311-01217/08

Anunci
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de 
Treball, Indústria, Comerç i Turisme, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Josep Enric Millo i Rocher, diputat del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveu l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta Govern, per tal que li sigui 
contestada oralment en la Comissió de Treball, Indús-
tria, Comerç i Turisme:

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari:

contestada oralment en la Comissió de Treball, Indús-
tria, Comerç i Turisme:

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari:

– Quina valoració fa la consellera de Treball de la pèr-
dua de llocs de treball en el sector de la indústria dels 
darrers 9 mesos?

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2008

Josep Enric Millo i Rocher

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	els	recursos	
econòmics	i	materials	que	el	Departa-
ment	de	Treball	ha	destinat	a	la	formació	
professional	ocupacional	del	novembre	
del	2007	ençà
Tram. 311-01215/08

Anunci
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de 
Treball, Indústria, Comerç i Turisme, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Josep Enric Millo i Rocher, diputat del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveu l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta Govern, per tal que li sigui 
contestada oralment en la Comissió de Treball, Indús-
tria, Comerç i Turisme:

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari:

– Quins recursos, tan econòmics com materials, ha des-
tinat la conselleria de Treball en matèria de formació 
professional ocupacional des del novembre del 2007 fins 
a dia d’avui?

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2008

Josep Enric Millo i Rocher
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	valoració	de	
la	consellera	de	Treball	del	funciona-
ment	dels	centres	d’innovació	i	forma-
ció	ocupacional	i	les	escoles	taller
Tram. 311-01219/08

Anunci
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de 
Treball, Indústria, Comerç i Turisme, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Josep Enric Millo i Rocher, diputat del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveu l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta Govern, per tal que li sigui 
contestada oralment en la Comissió de Treball, Indús-
tria, Comerç i Turisme:

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari:

– Quina valoració fa la consellera de Treball sobre 
el funcionament dels centres propis de la Generalitat  
(CIFO’s i Escoles Taller en col·laboració amb els ajun-
taments)?

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2008

Josep Enric Millo i Rocher

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	valoració	de	
la	consellera	de	Treball	del	funciona-
ment	de	les	meses	locals	d’ocupació
Tram. 311-01220/08

Anunci
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de 
Treball, Indústria, Comerç i Turisme, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Josep Enric Millo i Rocher, diputat del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveu l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta Govern, per tal que li sigui 
contestada oralment en la Comissió de Treball, Indús-
tria, Comerç i Turisme:

– Com valora la consellera de Treball la situació de la 
indústria automobilística catalana i el la seva indústria 
auxiliar?

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2008

Josep Enric Millo i Rocher

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	valoració	
de	la	consellera	de	Treball	del	funcio-
nament	del	Consorci	per	a	la	Formació	
Contínua	de	Catalunya
Tram. 311-01218/08

Anunci
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de 
Treball, Indústria, Comerç i Turisme, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Josep Enric Millo i Rocher, diputat del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveu l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta Govern, per tal que li sigui 
contestada oralment en la Comissió de Treball, Indús-
tria, Comerç i Turisme:

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari:

– Quina valoració fa la consellera de Treball sobre el 
funcionament del Consorci per a la formació contínua 
de Catalunya?

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2008

Josep Enric Millo i Rocher
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	coneixement	
previ	de	la	situació	que	ha	dut	l’empre-
sa	Tyco	Electronics	AMP	España,	SA,	a	
tancar	la	planta	de	Berga
Tram. 311-01233/08

Anunci
Montserrat Ribera i Puig, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de 
Treball, Indústria, Comerç i Turisme, 30.09.08

A lA MesA de lA CoMissió de trebAll, indústriA Co�
Merç i turisMe

Montserrat Ribera i Puig, diputada del Grup parla-
mentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
s’estableix a l’article 143.3 del Reglament de la Cambra 
formula la següent pregunta oral al Govern, per tal que 
sigui contestada en comissió

Davant l’anunciat tancament de la planta de Berga de 
l’empresa Tyco Electronics AMP España, SA,

– Tenia el govern coneixement previ d’aquesta situ-
ació?

Palau del Parlament, 9 de setembre de 2008

Montserrat Ribera i Puig
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	accions	fe-
tes	el	darrer	any	per	a	ajudar	el	teixit	
industrial	del	Berguedà
Tram. 311-01234/08

Anunci
Montserrat Ribera i Puig, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de 
Treball, Indústria, Comerç i Turisme, 30.09.08

A lA MesA de lA CoMissió de trebAll, indústriA Co�
Merç i turisMe

Montserrat Ribera i Puig, diputada del Grup parla-
mentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
s’estableix a l’article 143.3 del Reglament de la Cambra 
formula la següent pregunta oral al Govern, per tal que 
sigui contestada en comissió

– Quines accions ha realitzat en el darrer any el Govern 
per tal d’ajudar al teixit industrial del Berguedà?

Palau del Parlament, 9 de setembre de 2008

Montserrat Ribera i Puig
Diputada del G. P. de CiU

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parla-
mentari:

– Quina valoració fa la consellera de Treball sobre el 
funcionament de les meses locals d’ocupació?

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2008

Josep Enric Millo i Rocher

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	decisió	de	
l’empresa	Tyco	Electronics	AMP	Es-
paña,	SA,	de	tancar	la	planta	de	Berga
Tram. 311-01232/08

Anunci
Montserrat Ribera i Puig, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de 
Treball, Indústria, Comerç i Turisme, 30.09.08

A lA MesA de lA CoMissió de trebAll, indústriA Co�
Merç i turisMe

Montserrat Ribera i Puig, diputada del Grup parla-
mentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
s’estableix a l’article 143.3 del Reglament de la Cambra 
formula la següent pregunta oral al Govern, per tal que 
sigui contestada en comissió

Davant l’anunciat tancament de la planta de Berga de 
l’empresa Tyco Electronics AMP España, SA,

– Pot el Govern explicar en quin moment i per quines 
raons l’empresa ha pres aquesta decisió?

Palau del Parlament, 9 de setembre de 2008

Montserrat Ribera i Puig
Diputada del G. P. de CiU
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Davant l’anunciat tancament de la planta de Berga de 
l’empresa Tyco Electronics AMP España, SA; la forta 
crisi que pateix el sector de la construcció al Berguedà; 
i l’augment de la taxa d’atur fins al 11%,

– Quines accions pensa portar a terme el Govern a la 
comarca del Berguedà per tal d’estimular i incentivar 
el seu teixit empresarial?

Palau del Parlament, 9 de setembre de 2008

Montserrat Ribera i Puig
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	màxima	au-
toritat	del	Marroc	que	va	rebre	el	presi-
dent	de	la	Generalitat
Tram. 311-01237/08

Anunci
M. Rosa Fortuny i Torroella, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa de la comissió d’Acció 
Exterior i de la Unió Europea, 26.09.08

A lA MesA de lA CoMissió d’ACCió exterior i unió 
euroPeA

Maria Rosa Fortuny i Torroella, diputada del Grup par-
lamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
s’estableix a l’article 143 del Reglament de la Cambra 
formula la següent pregunta oral al Govern, per tal que 
sigui contestada en comissió,

– Quina va ser la màxima autoritat del Marroc que va 
rebre al President de la Generalitat de Catalunya en el 
seu viatge a aquest país?

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	els	instruments	
de	què	disposa	per	a	prevenir	situaci-
ons	com	la	del	tancament	de	la	planta	
que	l’empresa	Tyco	Electronics	AMP	Es-
paña,	SA,	té	a	Berga
Tram. 311-01235/08

Anunci
Montserrat Ribera i Puig, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de 
Treball, Indústria, Comerç i Turisme, 30.09.08

A lA MesA de lA CoMissió de trebAll, indústriA Co�
Merç i turisMe

Montserrat Ribera i Puig, diputada del Grup parla-
mentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
s’estableix a l’article 143.3 del Reglament de la Cambra 
formula la següent pregunta oral al Govern, per tal que 
sigui contestada en comissió

Davant l’anunciat tancament de la planta de Berga de 
l’empresa Tyco Electronics AMP España, SA,

– Quins instruments té el Govern per actuar amb caràc-
ter preventiu i anticipatori en situacions similars?

Palau del Parlament, 9 de setembre de 2008

Montserrat Ribera i Puig
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	accions	
previstes	per	a	estimular	i	incentivar	el	
teixit	empresarial	del	Berguedà
Tram. 311-01236/08

Anunci
Montserrat Ribera i Puig, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de 
Treball, Indústria, Comerç i Turisme, 30.09.08

A lA MesA de lA CoMissió de trebAll, indústriA Co�
Merç i turisMe

Montserrat Ribera i Puig, diputada del Grup parla-
mentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
s’estableix a l’article 143.3 del Reglament de la Cambra 
formula la següent pregunta oral al Govern, per tal que 
sigui contestada en comissió



7 d’octubre de 2008 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 328

64

TRAMITACIONS EN CURS

3.25.10.

– Quins són els motius reals que han portat al Govern 
a acordar no executar part del pressupost destinat a co-
operació al desenvolupament?

Palau del Parlament, 18 de setembre de 2008

Anna Figueras i Ibàñez
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	celebració	
d’una	reunió	amb	el	Consell	Català	de	
Cooperació	abans	de	prendre	la	decisió	
de	no	executar	una	part	del	pressupost	
destinat	a	cooperació	al	desenvolupa-
ment
Tram. 311-01240/08

Anunci
Anna Figueras i Ibàñez, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Cooperació i Solidaritat, 30.09.08

A lA MesA de lA CoMissió de CooPerACió i soli�
dAritAt

Anna Figueras i Ibàñez, diputada del Grup parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 143 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta oral al Govern, per tal que sigui con-
testada en comissió,

– S’ha reunit el Consell Català de Cooperació abans 
que el Govern acordés no executar part del pressupost 
destinat a cooperació al desenvolupament?

Palau del Parlament, 18 de setembre de 2008

Anna Figueras i Ibàñez
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	els	membres	
de	la	delegació	catalana	que	van	assis-
tir	al	sopar	oficial	organitzat	pel	ministre	
d’Agricultura	del	Marroc
Tram. 311-01238/08

Anunci
M. Rosa Fortuny i Torroella, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa de la comissió d’Acció 
Exterior i de la Unió Europea, 26.09.08

A lA MesA de lA CoMissió d’ACCió exterior i unió 
euroPeA

Maria Rosa Fortuny i Torroella, diputada del Grup par-
lamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
s’estableix a l’article 143 del Reglament de la Cambra 
formula la següent pregunta oral al Govern, per tal que 
sigui contestada en comissió,

– Quins membres de la delegació catalana van estar 
presents al sopar oficial organitzat pel Ministre d’Agri-
cultura del Marroc?

– Per què el conseller de la Vicepresidència no hi va 
assistir?

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	els	motius	
pels	quals	no	s’ha	executat	una	part	del	
pressupost	destinat	a	cooperació	al	de-
senvolupament
Tram. 311-01239/08

Anunci
Anna Figueras i Ibàñez, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Cooperació i Solidaritat, 30.09.08

A lA MesA de lA CoMissió de CooPerACió i soli�
dAritAt

Anna Figueras i Ibàñez, diputada del Grup parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 143 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta oral al Govern, per tal que sigui con-
testada en comissió,
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panyol - FC Barcelona del pasado 27 de septiembre de 
2008

Interesa saber a este diputado y a su Grupo Parlamen-
tario:

– Dado que los denominados «Boixos nois» habían 
anunciado con anterioridad su intención de llevar a cabo 
actividades hostiles en el citado partido, ¿qué dispositi-
vos de seguridad extraordinarios y medidas preventivas 
se adoptaron para evitar las actuaciones violentas de 
estos seguidores?

Palau del Parlament, 30 de septiembre 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	actuacions	
per	a	comprovar	que	els	«Boixos	nois»	
no	duien	més	bengales	abans	d’entrar	a	
l’Estadi	Olímpic	Lluís	Companys	i	sobre	
la	comunicació	dels	fets	als	serveis	de	
seguretat	del	RCD	Espanyol
Tram. 311-01244/08

Anunci
Albert Rivera Díaz
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de 
Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, 01.10.08

A lA MesA de lA CoMisión de JustiCiA, dereCho i se�
guridAd CiudAdAnA

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 los incidentes ocurridos en el estadio de 
Montjuïc durante el partido de fútbol entre el RCD Es-
panyol - FC Barcelona del pasado 27 de septiembre de 
2008

Interesa saber a este diputado y a su Grupo Parlamen-
tario:

– ¿Realizaron alguna actuación antes de la entrada 
en el Estadio para comprobar si los integrantes de los 
«Boixos Nois» eran portadores de más bengalas e infor-
maron a los servicios de seguridad del RCD Espanyol 
de la existencia de seguidores que portaban bengalas 
para facilitar su interceptación?

Palau del Parlament, 30 de septiembre 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	segona	fes-
ta	de	cooperació	«Fem	C»
Tram. 311-01241/08

Anunci
Anna Figueras i Ibàñez, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Cooperació i Solidaritat, 30.09.08

A lA MesA de lA CoMissió de CooPerACió i soli�
dAritAt

Anna Figueras i Ibàñez, diputada del Grup parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 143 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta oral al Govern, per tal que sigui con-
testada en comissió,

– Quins són els motius pels quals es porta a terme la 
segona festa de cooperació «Fem C» i quin és el cost 
total previst per a la seva realització?

Palau del Parlament, 18 de setembre de 2008

Anna Figueras i Ibàñez
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	mesures	
adoptades	per	a	evitar	actuacions	vio-
lentes	dels	«Boixos	nois»	en	el	partit	en-
tre	el	FC	Barcelona	i	el	RCD	Espanyol	
del	27	de	setembre	de	2008
Tram. 311-01243/08

Anunci
Albert Rivera Díaz
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de 
Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, 01.10.08

A lA MesA de lA CoMisión de JustiCiA, dereCho i se�
guridAd CiudAdAnA

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 los incidentes ocurridos en el estadio de 
Montjuïc durante el partido de fútbol entre el RCD Es-
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	registre	a	
les	persones	que	van	llançar	bengales	a	
l’exterior	de	l’Estadi	Olímpic	Lluís	Com-
panys	de	Barcelona	el	27	de	setembre	
de	2008
Tram. 311-01246/08

Anunci
Albert Rivera Díaz
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de 
Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, 01.10.08

A lA MesA de lA CoMisión de JustiCiA, dereCho i se�
guridAd CiudAdAnA

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 los incidentes ocurridos en el estadio de 
Montjuïc durante el partido de fútbol entre el RCD Es-
panyol - FC Barcelona del pasado 27 de septiembre de 
2008

Interesa saber a este diputado y a su Grupo Parlamen-
tario:

– ¿Por qué no se procedió a registrar a las personas 
que lanzaron bengalas en el exterior para comprobar si 
eran portadoras de más bengalas cuando se disponían 
a acceder al estadio?

Palau del Parlament, 30 de septiembre 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	coneixe-
ment	per	part	dels	Mossos	d’Esquadra	
del	llançament	de	bengales	als	voltants	
de	l’Estadi	Olímpic	Lluís	Companys	de	
Barcelona	el	27	de	setembre	de	2008
Tram. 311-01245/08

Anunci
Albert Rivera Díaz

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de 
Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, 01.10.08

A lA MesA de lA CoMisión de JustiCiA, dereCho i se�
guridAd CiudAdAnA

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 los incidentes ocurridos en el estadio de 
Montjuïc durante el partido de fútbol entre el RCD Es-
panyol - FC Barcelona del pasado 27 de septiembre de 
2008

Interesa saber a este diputado y a su Grupo Parlamen-
tario:

– ¿Tuvieron conocimiento los Mossos d’Esquadra del 
lanzamiento de bengalas en los alrededores del estadio 
de Montjuïc por parte de los «Boixos Nois»?

Palau del Parlament, 30 de septiembre 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	la	manca	d’ac-
tuació	i	la	prevenció	de	llançament	de	
bengales	durant	el	partit	entre	el	FC	
Barcelona	i	el	RCD	Espanyol	el	27	de	
setembre	de	2008
Tram. 311-01248/08

Anunci
Albert Rivera Díaz

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de 
Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, 01.10.08

A lA MesA de lA CoMisión de JustiCiA, dereCho i se�
guridAd CiudAdAnA

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 los incidentes ocurridos en el estadio de 
Montjuïc durante el partido de fútbol entre el RCD Es-
panyol - FC Barcelona del pasado 27 de septiembre de 
2008

Interesa saber a este diputado y a su Grupo Parlamen-
tario:

– ¿Por qué no se intervino, después del lanzamiento de 
la primera bengala, y se trató de evitar el lanzamiento 
de otras sobre los seguidores del RCD Espanyol?

Palau del Parlament, 30 de septiembre 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	retirada	de	
pancartes	a	la	zona	ocupada	pels	«Boi-
xos	nois»	el	27	de	setembre	de	2008	a	
l’Estadi	Olímpic	Lluís	Companys	de	Bar-
celona
Tram. 311-01247/08

Anunci
Albert Rivera Díaz

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de 
Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, 01.10.08

A lA MesA de lA CoMisión de JustiCiA, dereCho i se�
guridAd CiudAdAnA

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 los incidentes ocurridos en el estadio de 
Montjuïc durante el partido de fútbol entre el RCD Es-
panyol - FC Barcelona del pasado 27 de septiembre de 
2008

Interesa saber a este diputado y a su Grupo Parlamen-
tario:

– ¿Se produjo alguna intervención previa al partido 
para retirar alguna pancarta en la zona ocupada por los 
«Boixos nois»?

Palau del Parlament, 30 de septiembre 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	 la	 manca	
d’atenció	a	la	petició	d’actuació	policial	
efectuada	pels	responsables	del	RCD	
Espanyol	durant	el	partit	amb	el	FC	Bar-
celona	el	27	de	setembre	de	2008
Tram. 311-01250/08

Anunci
Albert Rivera Díazt
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de 
Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, 01.10.08

A lA MesA de lA CoMisión de JustiCiA, dereCho i se� lA MesA de lA CoMisión de JustiCiA, dereCho i se�
guridAd CiudAdAnA

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 los incidentes ocurridos en el estadio de 
Montjuïc durante el partido de fútbol entre el RCD 
Espanyol-FC Barcelona del pasado 27 de septiembre 
de 2008

Interesa saber a este diputado y a su Grupo Parlamen-
tario:

– ¿Por qué no se atendió la petición de los responsables 
del RCD Espanyol para que intervinieran las fuerzas 
de orden público después de que se encendieran nuevas 
bengalas?

Palau del Parlament, 30 de septiembre 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	manca	d’ac-
tuació	dels	Mossos	d’Esquadra	durant	
el	partit	entre	el	FC	Barcelona	i	el	RCD	
Espanyol	el	27	de	setembre	de	2008
Tram. 311-01249/08

Anunci
Albert Rivera Díaz
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de 
Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, 01.10.08

A lA MesA de lA CoMisión de JustiCiA, dereCho i se�
guridAd CiudAdAnA

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 los incidentes ocurridos en el estadio de 
Montjuïc durante el partido de fútbol entre el RCD Es-
panyol - FC Barcelona del pasado 27 de septiembre de 
2008

Interesa saber a este diputado y a su Grupo Parlamen-
tario:

– ¿Por qué no intervinieron los Mossos d’Esquadra 
cuando en el minuto diez del partido fueron alertados 
por los servicios del RCD Espanyol de que entre los 
seguidores del FC Barcelona se había detectado la exis-
tencia de bengalas?

Palau del Parlament, 30 de septiembre 2008

El Portavoz El diputado de C’s
Albert Rivera Díaz José Domingo Domingo
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– Quin és el nombre de llicenciats que han estat auto-
ritzats pel Departament d’Educació per ocupar plaça 
de mestre a les escoles concertades per al curs 2008-
2009?

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2008

Irene Rigau i Oliver Meritxell Ruiz i Isern
Diputada del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	l’acreditació	de	
l’antiguitat	laboral	dels	llicenciats	assig-
nats	a	places	d’ensenyament	primari
Tram. 311-01253/08

Anunci
Irene Rigau i Oliver, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Educació i Universitats, 01.10.08

A lA MesA de lA CoMissió d’eduCACió i universitAts

Irene Rigau i Oliver i Meritxell Ruiz i Isern, diputades 
del Grup parlamentari de Convergència i Unió, d’acord 
amb el que s’estableix a l’article 143.3 del Reglament de 
la Cambra formulen la següent pregunta oral al Govern, 
per tal que sigui contestada en comissió,

– Com acredita l’antiguitat un llicenciat que ha o està 
assignat a una plaça d’ensenyament primari a efectes de 
concurs oposició, accés a cursos de formació?

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2008

Irene Rigau i Oliver Meritxell Ruiz i Isern
Diputada del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	nombre	de	
llicenciats	amb	plaça	de	mestre	als	
centres	educatius	públics	el	curs	2008-
2009
Tram. 311-01251/08

Anunci
Irene Rigau i Oliver, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Educació i Universitats, 01.10.08

A lA MesA de lA CoMissió d’eduCACió i universitAts

Irene Rigau i Oliver i Meritxell Ruiz i Isern, diputades 
del Grup parlamentari de Convergència i Unió, d’acord 
amb el que s’estableix a l’article 143.3 del Reglament de 
la Cambra formulen la següent pregunta oral al Govern, 
per tal que sigui contestada en comissió,

– Quin és el nombre de llicenciats que estan ocupant 
plaça de mestre als diferents centre educatius públics 
per al curs 2008-2009?

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2008

Irene Rigau i Oliver Meritxell Ruiz i Isern
Diputada del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	nombre	de	
llicenciats	autoritzats	pel	Departament	
d’Educació	per	a	ocupar	plaça	de	mes-
tre	a	les	escoles	concertades	el	curs	
2008-2009
Tram. 311-01252/08

Anunci
Irene Rigau i Oliver, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Educació i Universitats, 01.10.08

A lA MesA de lA CoMissió d’eduCACió i universitAts

Irene Rigau i Oliver i Meritxell Ruiz i Isern, diputades 
del Grup parlamentari de Convergència i Unió, d’acord 
amb el que s’estableix a l’article 143.3 del Reglament de 
la Cambra formulen la següent pregunta oral al Govern, 
per tal que sigui contestada en comissió,
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– Quina dotació de recursos materials i humans ha fet 
el Departament d’Educació a l’espai de benvinguda 
educativa de Vic?

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2008

Irene Rigau i Oliver Meritxell Ruiz i Isern
Diputada del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	avaluaci-
ons	inicials	fetes	als	alumnes	abans	
d’incloure’ls	en	els	espais	de	benvin-
guda	educativa
Tram. 311-01256/08

Anunci
Irene Rigau i Oliver, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Educació i Universitats, 01.10.08

A lA MesA de lA CoMissió d’eduCACió i universitAts

Irene Rigau i Oliver i Meritxell Ruiz i Isern, diputades 
del Grup parlamentari de Convergència i Unió, d’acord 
amb el que s’estableix a l’article 143.3 del Reglament de 
la Cambra formulen la següent pregunta oral al Govern, 
per tal que sigui contestada en comissió,

– Quines avaluacions inicials de domini de la llengua i 
dels coneixements escolars s’han dut a terme a l’alumne 
previs a la seva inclusió en els espais de benvinguda 
educativa?

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2008

Irene Rigau i Oliver Meritxell Ruiz i Isern
Diputada del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	nombre	de	
llicenciats	amb	experiència	acumulada	
de	més	de	sis	mesos	a	l’ensenyament	
primari
Tram. 311-01254/08

Anunci
Irene Rigau i Oliver, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Educació i Universitats, 01.10.08

A lA MesA de lA CoMissió d’eduCACió i universitAts

Irene Rigau i Oliver i Meritxell Ruiz i Isern, diputades 
del Grup parlamentari de Convergència i Unió, d’acord 
amb el que s’estableix a l’article 143.3 del Reglament de 
la Cambra formulen la següent pregunta oral al Govern, 
per tal que sigui contestada en comissió,

– Quin és el nombre de llicenciats que tenen experi-
ència acumulada de més de sis mesos a l’ensenyament 
primari?

Es demana informació per titulacions i demarcacions 
territorials.

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2008

Irene Rigau i Oliver Meritxell Ruiz i Isern
Diputada del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	dotació	de	
recursos	materials	i	humans	del	Depar-
tament	d’Educació	a	l’Espai	de	Benvin-
guda	Educativa	de	Vic	(Osona)
Tram. 311-01255/08

Anunci
Irene Rigau i Oliver, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Educació i Universitats, 01.10.08

A lA MesA de lA CoMissió d’eduCACió i universitAts

Irene Rigau i Oliver i Meritxell Ruiz i Isern, diputades 
del Grup parlamentari de Convergència i Unió, d’acord 
amb el que s’estableix a l’article 143.3 del Reglament de 
la Cambra formulen la següent pregunta oral al Govern, 
per tal que sigui contestada en comissió,
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– Quina dotació de recursos materials i humans ha pre-
vist el Departament d’Educació pels espais de benvin-
guda educativa de Reus?

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2008

Irene Rigau i Oliver Meritxell Ruiz i Isern
Diputada del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oralment	
en	comissió	sobre	el	nombre	d’alumnes	
estrangers	arribats	a	Vic	(Osona)	des	del	
darrer	trimestre	del	curs	2007-2008	i	so-
bre	llur	situació	educativa
Tram. 311-01259/08

Anunci
Irene Rigau i Oliver, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Educació i Universitats, 01.10.08

A lA MesA de lA CoMissió d’eduCACió i universitAts

Irene Rigau i Oliver i Meritxell Ruiz i Isern, diputades 
del Grup parlamentari de Convergència i Unió, d’acord 
amb el que s’estableix a l’article 143.3 del Reglament de 
la Cambra formulen la següent pregunta oral al Govern, 
per tal que sigui contestada en comissió,

– Quin és el nombre d’alumnat estranger que ha arri-
bat a Vic des del darrer trimestre del curs 2007-2008 
fins a data d’avui? Quants d’aquests alumnes han estat 
escolaritzats en els centres escolars? Quants d’aquests 
alumnes assisteixen a l’espai de benvinguda educativa? 
Quants estan en altres situacions?

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2008

Irene Rigau i Oliver Meritxell Ruiz i Isern
Diputada del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	perfil	d’alum-
ne	que	el	Departament	d’Educació	con-
sidera	idoni	per	a	assistir	als	espais	de	
benvinguda	educativa
Tram. 311-01257/08

Anunci
Irene Rigau i Oliver, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Educació i Universitats, 01.10.08

A lA MesA de lA CoMissió d’eduCACió i universitAts

Irene Rigau i Oliver i Meritxell Ruiz i Isern, diputades 
del Grup parlamentari de Convergència i Unió, d’acord 
amb el que s’estableix a l’article 143.3 del Reglament de 
la Cambra formulen la següent pregunta oral al Govern, 
per tal que sigui contestada en comissió,

– Quin és el perfil d’alumne que el Departament d’Edu-
cació considera idoni per assistir als espais de benvin-
guda educativa?

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2008

Irene Rigau i Oliver Meritxell Ruiz i Isern
Diputada del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	dotació	de	
recursos	materials	i	humans	del	Depar-
tament	d’Educació	a	l’Espai	de	Benvin-
guda	Educativa	de	Reus	(Baix	Camp)
Tram. 311-01258/08

Anunci
Irene Rigau i Oliver, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Educació i Universitats, 01.10.08

A lA MesA de lA CoMissió d’eduCACió i universitAts

Irene Rigau i Oliver i Meritxell Ruiz i Isern, diputades 
del Grup parlamentari de Convergència i Unió, d’acord 
amb el que s’estableix a l’article 143.3 del Reglament de 
la Cambra formulen la següent pregunta oral al Govern, 
per tal que sigui contestada en comissió,
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– A efectes administratius, a quin centre estan matri-
culats els alumnes que assisteixen als espais de benvin-
guda educativa?

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2008

Irene Rigau i Oliver Meritxell Ruiz i Isern
Diputada del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	tasques	
dels	professionals	dels	espais	de	ben-
vinguda	educativa
Tram. 311-01262/08

Anunci
Irene Rigau i Oliver, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Educació i Universitats, 01.10.08

A lA MesA de lA CoMissió d’eduCACió i universitAts

Irene Rigau i Oliver i Meritxell Ruiz i Isern, diputades 
del Grup parlamentari de Convergència i Unió, d’acord 
amb el que s’estableix a l’article 143.3 del Reglament de 
la Cambra formulen la següent pregunta oral al Govern, 
per tal que sigui contestada en comissió,

– Quines tasques realitzen els diferents professionals 
dels espais de benvinguda educativa?

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2008

Irene Rigau i Oliver Meritxell Ruiz i Isern
Diputada del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oralment	
en	comissió	sobre	el	nombre	d’alumnes	
estrangers	arribats	a	Reus	(Baix	Camp)	
des	del	darrer	trimestre	del	curs	2007-
2008	i	sobre	llur	situació	educativa
Tram. 311-01260/08

Anunci
Irene Rigau i Oliver, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Educació i Universitats, 01.10.08

A lA MesA de lA CoMissió d’eduCACió i universitAts

Irene Rigau i Oliver i Meritxell Ruiz i Isern, diputades 
del Grup parlamentari de Convergència i Unió, d’acord 
amb el que s’estableix a l’article 143.3 del Reglament de 
la Cambra formulen la següent pregunta oral al Govern, 
per tal que sigui contestada en comissió,

– Quin és el nombre d’alumnat estranger que ha arri-
bat a Reus des del darrer trimestre del curs 2007-2008 
fins a data d’avui? Quants d’aquests alumnes han estat 
escolaritzats en els centres escolars? Quants d’aquests 
alumnes assistiran als espais de benvinguda educativa? 
Quants estan en altres situacions?

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2008

Irene Rigau i Oliver Meritxell Ruiz i Isern
Diputada del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	els	centres	en	
què	estan	matriculats	els	alumnes	que	
assisteixen	als	espais	de	benvinguda	
educativa
Tram. 311-01261/08

Anunci
Irene Rigau i Oliver, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Educació i Universitats, 01.10.08

A lA MesA de lA CoMissió d’eduCACió i universitAts

Irene Rigau i Oliver i Meritxell Ruiz i Isern, diputades 
del Grup parlamentari de Convergència i Unió, d’acord 
amb el que s’estableix a l’article 143.3 del Reglament de 
la Cambra formulen la següent pregunta oral al Govern, 
per tal que sigui contestada en comissió,
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– De qui depenen orgànicament i funcionalment els 
responsables de les zones educatives que han entrat en 
funcionament a l’inici d’aquest curs?

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2008

Irene Rigau i Oliver Meritxell Ruiz i Isern
Diputada del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	els	criteris	per	
a	seleccionar	els	territoris	on	s’apli-
quen	experimentalment	les	zones	edu-
catives
Tram. 311-01265/08

Anunci
Irene Rigau i Oliver, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Educació i Universitats, 01.10.08

A lA MesA de lA CoMissió d’eduCACió i universitAts

Irene Rigau i Oliver i Meritxell Ruiz i Isern, diputades 
del Grup parlamentari de Convergència i Unió, d’acord 
amb el que s’estableix a l’article 143.3 del Reglament de 
la Cambra formulen la següent pregunta oral al Govern, 
per tal que sigui contestada en comissió,

– Quins han estat els criteris per seleccionar els territoris 
on aplicar experimentalment les «zones educatives»?

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2008

Irene Rigau i Oliver Meritxell Ruiz i Isern
Diputada del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	dotació	de	
recursos	materials	i	humans	del	Depar-
tament	d’Educació	per	a	cadascuna	de	
les	zones	educatives
Tram. 311-01266/08

Anunci
Irene Rigau i Oliver, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Educació i Universitats, 01.10.08

A lA MesA de lA CoMissió d’eduCACió i universitAts

Irene Rigau i Oliver i Meritxell Ruiz i Isern, diputades 
del Grup parlamentari de Convergència i Unió, d’acord 

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	deu	zones	
educatives	que	han	entrat	en	funciona-
ment	el	curs	2008-2009
Tram. 311-01263/08

Anunci
Irene Rigau i Oliver, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Educació i Universitats, 01.10.08

A lA MesA de lA CoMissió d’eduCACió i universitAts

Irene Rigau i Oliver i Meritxell Ruiz i Isern, diputades 
del Grup parlamentari de Convergència i Unió, d’acord 
amb el que s’estableix a l’article 143.3 del Reglament de 
la Cambra formulen la següent pregunta oral al Govern, 
per tal que sigui contestada en comissió,

– Quines són les 10 zones educatives que han entrat en 
funcionament a l’inici d’aquest curs. Es demana nom i 
cognom de les persones nomenades i quina era la seva 
responsabilitat anterior. Quin procés s’ha realitzat per 
determinar els responsables de les zones educatives? 
Quins són els requisits sol·licitats i avaluats als respon-
sables de les zones educatives?

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2008

Irene Rigau i Oliver Meritxell Ruiz i Isern
Diputada del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	dependència	
orgànica	i	funcional	dels	responsables	
de	les	zones	educatives
Tram. 311-01264/08

Anunci
Irene Rigau i Oliver, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Educació i Universitats, 01.10.08

A lA MesA de lA CoMissió d’eduCACió i universitAts

Irene Rigau i Oliver i Meritxell Ruiz i Isern, diputades 
del Grup parlamentari de Convergència i Unió, d’acord 
amb el que s’estableix a l’article 143.3 del Reglament de 
la Cambra formulen la següent pregunta oral al Govern, 
per tal que sigui contestada en comissió,
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	funcions	
dels	responsables	de	cada	una	de	les	
zones	educatives
Tram. 311-01268/08

Anunci
Irene Rigau i Oliver, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Educació i Universitats, 01.10.08

A lA MesA de lA CoMissió d’eduCACió i universitAts

Irene Rigau i Oliver i Meritxell Ruiz i Isern, diputades 
del Grup parlamentari de Convergència i Unió, d’acord 
amb el que s’estableix a l’article 143.3 del Reglament de 
la Cambra formulen la següent pregunta oral al Govern, 
per tal que sigui contestada en comissió,

– Quines funcions té el responsable de cada zona edu-
cativa?

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2008

Irene Rigau i Oliver Meritxell Ruiz i Isern
Diputada del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	funcions	
assignades	a	les	zones	educatives	i	el	
mitjà	emprat	per	a	assignar-les
Tram. 311-01269/08

Anunci
Irene Rigau i Oliver, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Educació i Universitats, 01.10.08

A lA MesA de lA CoMissió d’eduCACió i universitAts

Irene Rigau i Oliver i Meritxell Ruiz i Isern, diputades 
del Grup parlamentari de Convergència i Unió, d’acord 
amb el que s’estableix a l’article 143.3 del Reglament de 
la Cambra formulen la següent pregunta oral al Govern, 
per tal que sigui contestada en comissió,

– En relació al funcionament de les zones educatives, es 
sol·licita conèixer quines són les funcions que li han estat 
assignades i el mitjà per al qual se’ls hi ha assignat?

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2008

Irene Rigau i Oliver Meritxell Ruiz i Isern
Diputada del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

amb el que s’estableix a l’article 143.3 del Reglament de 
la Cambra formulen la següent pregunta oral al Govern, 
per tal que sigui contestada en comissió,

– Quins són els recursos humans i materials dels que 
ha dotat el Departament d’Educació per a cadascuna de 
les «zones educatives»?

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2008

Irene Rigau i Oliver Meritxell Ruiz i Isern
Diputada del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	l’emplaçament	
de	la	seu	de	cada	una	de	les	zones	edu-
catives
Tram. 311-01267/08

Anunci
Irene Rigau i Oliver, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Educació i Universitats, 01.10.08

A lA MesA de lA CoMissió d’eduCACió i universitAts

Irene Rigau i Oliver i Meritxell Ruiz i Isern, diputades 
del Grup parlamentari de Convergència i Unió, d’acord 
amb el que s’estableix a l’article 143.3 del Reglament de 
la Cambra formulen la següent pregunta oral al Govern, 
per tal que sigui contestada en comissió,

– On està situada la seu de cada zona educativa?

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2008

Irene Rigau i Oliver Meritxell Ruiz i Isern
Diputada del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU
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– Quins són els objectius generals i específics que el 
Departament d’Educació busca assolir amb l’aplicació 
de les zones educatives? Quin és el pla de treball i ca-
lendari d’accions de les zones educatives?

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2008

Irene Rigau i Oliver Meritxell Ruiz i Isern
Diputada del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	els	plans	d’emergència	del	
port	de	Tarragona
Tram. 314-13882/08

Formulació
Joan Miquel Nadal i Malé, juntament 
amb un altre diputat del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Joan Miquel Nadal i Male, i Carles Sala i Roca, Dipu-
tats del Grup de Convergència i Unió, d’acord amb el 
que estableix l’article 144 del reglament de la Cambra 
formulen les següents preguntes escrites al Govern.

El passat 10 de setembre un incident amb la Gavarra 
coneguda com «la Savinosa» al Port de Tarragona, va 
causar un vessament d’hidrocarburs al mar.

És en aquest sentit que volem conèixer,

– Quin pla d’emergència va ser activat per part del Go-
vern de la Generalitat?

– Quines són les principals actuacions que és varen dur 
a terme per part del Govern de la Generalitat, tant en 
el cas que s’hagués activat algun pla d’emergència com 
si no s’ha activat?

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2008

Joan Miquel Nadal i Malé Carles Sala i Roca
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	nomena-
ment	i	la	retribució	dels	responsables	
de	les	zones	educatives	i	del	personal	
contractat
Tram. 311-01270/08

Anunci
Irene Rigau i Oliver, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Educació i Universitats, 01.10.08

A lA MesA de lA CoMissió d’eduCACió i universitAts

Irene Rigau i Oliver i Meritxell Ruiz i Isern, diputades 
del Grup parlamentari de Convergència i Unió, d’acord 
amb el que s’estableix a l’article 143.3 del Reglament de 
la Cambra formulen la següent pregunta oral al Govern, 
per tal que sigui contestada en comissió,

– Quin tipus de nomenament s’ha realitzat pels respon-
sables de les zones educatives? Quin és el tipus de re-
tribució per a cada responsable de les zones educatives? 
I per la resta de treballadors contractats?

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2008

Irene Rigau i Oliver Meritxell Ruiz i Isern
Diputada del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	els	objectius	
que	el	Departament	d’Educació	pretén	
assolir	amb	l’ampliació	de	les	zones	
educatives
Tram. 311-01271/08

Anunci
Irene Rigau i Oliver, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Educació i Universitats, 01.10.08

A lA MesA de lA CoMissió d’eduCACió i universitAts

Irene Rigau i Oliver i Meritxell Ruiz i Isern, diputades 
del Grup parlamentari de Convergència i Unió, d’acord 
amb el que s’estableix a l’article 143.3 del Reglament de 
la Cambra formulen la següent pregunta oral al Govern, 
per tal que sigui contestada en comissió,
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El passat 10 de setembre un incident amb la Gavarra 
coneguda com «la Savinosa» al Port de Tarragona, va 
causar un vessament d’hidrocarburs al mar.

És en aquest sentit que volem conèixer,

– Ha estat informat el Govern de la Generalitat, o s’ha 
investigat quines són les causes de l’accident?

– El Govern de la Generalitat, ha fet les consideracions 
oportunes sobre quines són les mesures a adoptar per 
evitar accidents d’aquest tipus en el futur?

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2008

Joan Miquel Nadal i Malé Carles Sala i Roca
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	gestions	fetes	per	la	Se-
cretaria	General	de	l’Esport	per	celebrar	
un	campionat	internacional	de	futbol	re-
conegut	per	la	UEFA
Tram. 314-13885/08

Formulació
Albert Rivera Díaz, juntament amb 
un altre diputat del Grup Mixt
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMento

Albert Rivera Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario 
Mixto y Antonio Robles Almeida, 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 las gestiones realizadas por la Secretaria 
General del Deporte para la celebración de un campeo-
nato de fútbol de carácter internacional reconocido y 
organizado por la UEFA,

Interesa saber a este diputado y a su Grupo Parlamen-
tario:

1. ¿Qué relación existe entre el «Torneo de Naciones» 
de fútbol, que tiene previsto organizar la Federación 
Catalana de Fútbol con autorización de la Real Federa-
ción Española de Fútbol, y las gestiones llevadas a cabo 
por el Gobierno?

2. ¿Ha efectuado o está efectuando el Gobierno de la 
Generalitat gestiones para lograr la celebración de un 
campeonato de fútbol de carácter internacional recono-
cido y organizado por la UEFA?

En caso de respuesta afirmativa,

3. ¿En qué fechas se realizaron tales gestiones?

4. ¿Dónde se realizaron?

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	
escrit	sobre	la	resolució	de	l’accident	
d’una	gavarra	al	port	de	Tarragona
Tram. 314-13883/08

Formulació
Joan Miquel Nadal i Malé, juntament 
amb un altre diputat del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Joan Miquel Nadal i Male, i Carles Sala i Roca, Dipu-
tats del Grup de Convergència i Unió, d’acord amb el 
que estableix l’article 144 del reglament de la Cambra 
formulen les següents preguntes escrites al Govern.

El passat 10 de setembre un incident amb la Gavarra 
coneguda com «la Savinosa» al Port de Tarragona, va 
causar un vessament d’hidrocarburs al mar.

És en aquest sentit que volem conèixer,

– Quins mecanismes de coordinació han existit entre el 
Govern de la Generalitat i el Govern de l’Estat, per a la 
possible resolució de l’incident?

– Considera el Govern de la Generalitat que s’ha estat 
actuant, fins a la data, amb celeritat i eficàcia en la reso-
lució de l’accident de la Gavarra «La Savinosa»?

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2008

Joan Miquel Nadal i Malé Carles Sala i Roca
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	causes	de	l’accident	d’una	
gavarra	al	port	de	Tarragona	i	sobre	les	
mesures	per	a	evitar	accidents
Tram. 314-13884/08

Formulació
Joan Miquel Nadal i Malé, juntament 
amb un altre diputat del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Joan Miquel Nadal i Male, i Carles Sala i Roca, Dipu-
tats del Grup de Convergència i Unió, d’acord amb el 
que estableix l’article 144 del reglament de la Cambra 
formulen les següents preguntes escrites al Govern.
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	Fundació	Intervida
Tram. 314-13887/08

Formulació
José Domingo Domingo, del Grup Mixt
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

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 las siguientes preguntas para que le sean con-
testadas con respuesta escrita.

En relación a la apertura de una investigación por parte 
de la Fiscalía de Perú por un presunto delito de apro-
piación indebida contra los administradores propuestos 
por el Gobierno de la Generalitat como gestores de la 
fundación Intervida y a la vista de los datos que se han 
conocido,

Interesa saber a este diputado y a su Grupo Parlamen-
tario:

1. ¿Tiene el Gobierno de la Generalitat conocimiento de 
en qué países está realizando proyectos la Fundación In-
tervida, especificando las características del proyecto?

2. ¿Tiene el Gobierno de la Generalitat conocimiento 
de con qué fundaciones de los países donde se realizan 
los proyectos tiene establecidos convenios la Fundación 
Intervida?

3. ¿Tiene el Gobierno de la Generalitat conocimiento 
de las diligencias por un posible delito de apropiación 
indebida abiertas por la Fiscalía de Perú a los adminis-
tradores judiciales nombrados por el Gobierno para la 
gestión de la Fundación Intervida?

4. ¿Cuál es la posición del Gobierno respecto a las acu-
saciones de la Fiscalía Peruana?

5. ¿Bajo qué criterios se seleccionó a los administra-
dores judiciales propuestos por el Gobierno de la Ge-
neralitat?

6. ¿Tienen o han tenido los administradores propuestos 
vínculos con otras organizaciones relacionadas con la 
cooperación internacional o con presencia social y ac-
tividad relevante en España y/o América Latina?

7. ¿Cuáles son las retribuciones de los administradores 
judiciales?

8. ¿Tiene el Gobierno de la Generalitat conocimiento 
sobre cuándo se desbloquearán los fondos retenidos 
para el apadrinamiento de niños peruanos?

9. ¿Tiene el Gobierno de la Generalitat conocimien-
to de la existencia de un convenio entre la Fundación 

5. ¿Qué personas participaron en dichas negociaciones, 
especificando separadamente los representantes del Go-
bierno y los de la UEFA u otras organizaciones?

Palau del Parlament, 22 de septiembre de 2008

El Portavoz El diputado de C’s
Albert Rivera Díaz Antonio Robles Almeida

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	trasllat	d’un	veí	de	Calafell	
(Baix	Penedès)	greument	ferit	a	l’Hospi-
tal	Joan	XXIII,	de	Tarragona
Tram. 314-13886/08

Formulació
Rafel Luna i Vivas, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Rafael Luna i Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contes-
tada amb resposta escrita:

El passat diumenge 7 de setembre un veí de Calafell va 
ser víctima d’una pallissa que va rebre al mig de carrer 
Major de Calafell de la que va quedar greument ferit. 
L’home de 41 anys va morir tot just arribar al Hospital 
Joan XXIII de Tarragona, on va ser traslladat.

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parla-
mentari:

1. Per quins motius es va traslladar la víctima en estat 
de coma a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona, enlloc 
de fer-ho al Hospital Comarcal del Vendrell que està 
més pròxim al lloc de l’agressió?

2. L’Hospital del Vendrell no està preparat per atendre 
a aquest tipus d’urgències?

3. El centre hospitalari de referència d’aquesta àrea bà-
sica de salut és l’Hospital de Santa Tecla, un cop dut a 
terme el trasllat a la ciutat de Tarragona, per què no va 
ser atès a l’Hospital de Santa Tecla que és el seu centre 
de referència enlloc de l’Hospital Joan XXIII?

Rafael Luna i Vivas
Palau del Parlament, 22 de setembre de 2008
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22. Tras más de un año de gestión de la Fundación 
Intervida por parte de los administradores judiciales, 
¿tiene el Gobierno de la Generalitat conocimiento de si 
se han hallado indicios de utilización de los fondos para 
la creación de escuelas para niños de clase adinerada 
en Guatemala o Perú, viviendas de lujo en Perú, o no 
existencia de proyectos de desarrollo?

23. ¿Tiene el Gobierno de la Generalitat conocimiento 
sobre si, de acuerdo con el mandato judicial y las fun-
ciones correspondientes a los administradores judicia-
les, se ha dado continuidad a la gestión de la entidad, o, 
por el contrario, se ha decidido cambiar el organigrama 
de la Fundación Intervida y las entidades relacionadas 
como INWA (Alianza Mundial Intervida), Fundación 
Metrópoli o Fundación Universal?

24. En caso de respuesta afirmativa, ¿tiene el Gobierno 
de la Generalitat conocimiento de por qué motivo se ha 
considerado oportuno alterar el organigrama y modelo 
de gestión de la Fundación Intervida y las entidades 
dependientes?

Palau del Parlament, 23 de septiembre 2008

El Portavoz adjunto de C’s
José Domingo Domingo

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	col·laboració	en	tasques	
d’ajuda	humanitària	a	Cuba	després	del	
pas	dels	huracans	Ike	i	Gustav
Tram. 314-13888/08

Formulació
Anna Figueras i Ibàñez, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Anna Figueras i Ibàñez, Diputada del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’esta-
bleix a l’article 144 del Reglament de la Cambra formula 
la següent pregunta per escrit al Govern,

– Ha col·laborat el Govern de la Generalitat en tasques 
d’ajut humanitari a Cuba després dels estralls que han 
provocat en els darrers mesos els Huracans Ike i Gus-
tav?

Palau del Parlament, 18 de setembre de 2008

Anna Figueras i Ibàñez
Diputada del G. P. de CiU

Intervida y la Fundación Solaris-Perú? y, en caso de 
respuesta afirmativa, ¿cuáles son los términos de dicho 
convenio?

10. ¿Tiene el Gobierno de la Generalitat conocimiento 
de cuál es la relación entre la Fundación Intervida y la 
Fundación Solaris?

11. ¿Tiene el Gobierno de la Generalitat conocimiento 
de cuál ha sido la evolución de la Fundación Intervida 
desde que los administradores judiciales asumieron la 
gestión de la entidad hasta la actualidad en número de 
padrinos y puestos de trabajo?

12. ¿Tiene el Gobierno de la Generalitat conocimiento 
de por qué motivo solicitaron los administradores a las 
instancias judiciales españolas la retención de los fon-
dos destinados a proyectos en Perú?

13. ¿Tiene el Gobierno de la Generalitat conocimiento 
sobre qué medidas se tomaron para evitar que el blo-
queo de los fondos de Intervida perjudicase o impidiese 
la realización de los proyectos en marcha en Perú?

14. ¿Tiene el Gobierno de la Generalitat conocimiento 
de si, tras la asunción de la gestión por parte de los ad-
ministradores, se ha bloqueado, también, la información 
entre la Fundación Intervida y la Fundación Solaris-
Perú necesaria para dar continuidad a los proyectos de 
apadrinamiento?

15. En caso de respuesta negativa, ¿tiene el Gobierno 
de la Generalitat conocimiento de por qué se ha consi-
derado conveniente suspender todo tipo de intercambio 
de información?

16. ¿Tiene el Gobierno de la Generalitat conocimiento 
de cuántas visitas han efectuado los directivos y téc-
nicos de Fundación Intervida a los proyectos de Perú, 
Bolivia y Guatemala, especificando la fecha, objetivos 
e interlocutores?

17. En caso de no haberse producido ninguna visita, 
¿tiene el Gobierno de la Generalitat conocimiento de 
por qué razón los administradores judiciales no han 
considerado conveniente comprobar in situ la naturaleza 
y realidad de los proyectos que han de gestionar?

18. ¿Tiene el Gobierno de la Generalitat conocimiento 
de si está prevista la sustitución de los actuales proyec-
tos de Intervida en Perú, Bolivia y Guatemala?

19. En caso de respuesta afirmativa, ¿tiene el Gobierno 
de la Generalitat conocimiento de cuál es el motivo y 
cuál es el coste previsto de la sustitución de los actuales 
proyectos de Intervida en Perú, Bolivia y Guatemala?

20. ¿Se ha impulsado desde el Gobierno, a través de 
los administradores judiciales designados por éste, la 
creación de ONGs en Perú, Bolivia y Guatemala con 
el objetivo de que abran proyectos alternativos a los 
actualmente existentes?

21. En caso de respuesta afirmativa, ¿tiene el Gobierno 
de la Generalitat conocimiento de cuáles son esas en-
tidades impulsadas en Perú, Bolivia y Guatemala con 
el objetivo de que abran proyectos alternativos a los 
actualmente existentes?
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	termini	total	i	real	de	les	va-
loracions	de	la	situació	de	dependència	
i	de	l’elaboració	dels	plans	individuals	
d’atenció
Tram. 314-13891/08

Formulació
Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

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

– En resposta a pregunta oral d’aquest diputat a la 
consellera d’Acció Social i Ciutadania, en el Ple de 13 
de juny de 2007, sobre l’aplicació de la Llei estatal de 
Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les per-
sones en situació de dependència a Catalunya, sobre 
les valoracions de la situació de dependència va dir: 
«nosaltres a partir del dia 18 de juny començarem a fer 
valoracions als domicilis i esperem que amb aquestes 
primeres valoracions no haguem d’esgotar el termini 
de sis mesos». Quin és el termini total i real que hi 
ha en les valoracions i l’elaboració del Pla Individual 
d’Atenció, en l’actualitat?

Palau del Parlament, 18 de setembre de 2008

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	
escrit	sobre	el	finançament	de	l’apli-
cació	de	la	Llei	de	l’Estat	39/2006,	de	
promoció	de	l’autonomia	personal	i	
atenció	a	les	persones	en	situació	de	
dependència
Tram. 314-13892/08

Formulació
Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, diputat del Grup de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a 

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	conclusions	relatives	a	co-
desenvolupament	de	les	jornades	«Per	
una	gestió	de	fluxos	migratoris	respon-
sable	i	coordinada	amb	el	desenvolupa-
ment	dels	països	d’origen»
Tram. 314-13889/08

Formulació
Anna Figueras i Ibàñez, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Anna Figueras i Ibàñez, Diputada del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’esta-
bleix a l’article 144 del Reglament de la Cambra formula 
la següent pregunta per escrit al Govern,

– A quines conclusions sobre «codesenvolupament» 
s’ha arribat a les Jornades que va organitzar la Secre-
taria per a la immigració sota el títol «Per una gestió 
de fluxos migratoris responsable i coordinada amb el 
desenvolupament dels països d’origen»?

Palau del Parlament, 18 de setembre de 2008

Anna Figueras i Ibàñez
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	percentatge	d’alumnes	im-
migrants	als	centres	escolars	de	Barce-
lona	del	curs	2008-2009
Tram. 314-13890/08

Formulació
Irene Rigau i Oliver, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Irene Rigau i Oliver, i Anna Figueras i Ibàñez, Dipu-
tades del Grup de Convergència i Unió, d’acord amb el 
que s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cam-
bra formulen la següent pregunta per escrit al Consell 
Executiu,

– Quin és el percentatge d’alumnes immigrants a cada 
centre, tenint en compte els públics i els concertats, en 
aquest curs 2008-2009, a Barcelona ciutat?

Palau del Parlament, 10 de setembre de 2008

Irene Rigau i Oliver Anna Figueras i Ibàñez
Diputada del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU
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residència en centre especialitzat de llarga estada per 
raó de trastorn psíquic d’A. G. L. Assenyala, a més, el 
Jutjat que els serveis competents de la Generalitat de 
Catalunya indiquin el centre i portin a terme l’ingrés 
ordenat. El 14 de desembre de 2007, el Cap dels Serveis 
d’Atenció a les Persones de les comarques de Barcelona 
del Departament d’Acció Social i Ciutadania contesta al 
Jutjat més amunt esmentat i, entre altres consideracions, 
li diu: «actualment no hi ha places vacants la qual cosa 
ha originat una gran llista d’espera.... Per altra banda 
no podem autoritzar l’ingrés en una plaça no especia-
litzada, coneixent d’antuvi que pot representar un risc 
per a la resta d’usuaris, així com per a ell mateix, al 
no disposar la resta de centres ni d’instal·lacions ni de 
personal adequat per contenir aquest tipus de trastorns 
psiquiàtrics. En el cas que es consideri que a banda de 
la seva deficiència mental, la gravetat de la seva situa-
ció psiquiàtrica actual exigeix un ingrés urgent, aquest 
s’hauria d’efectuar en una plaça de la xarxa pública de 
salut mental del Servei Català de la Salut....Per part 
nostra, en compliment d’allò per vostè disposat, pro-
cedirem a fer una proposta d’ingrés tan aviat com ens 
sigui possible, la qual cosa els hi comunicarem tan bon 
punt es produeixi.»

– Per quina raó la Resolució 1088/D/08 de 16 de setem-
bre de 2008, que concedeix el dret d’accés del Sr. A. G. 
L. a Centre Residencial per a persones amb discapaci-
tat psíquica a la Residència per a discapacitats psíquics 
lleugers i mitjos amb trastorns de conducta «El Lluc» 
de Sant Fost de Campsentelles, és amb caràcter tem-
poral i com a màxim fins el 15 de gener de 2009? Què 
té previst el Departament d’Acció Social i Ciutadania 
a partir d’aquesta data? Com és possible que després 
de més de nou mesos en donar compliment a un auto 
judicial, el Departament faci una resolució amb caràcter 
temporal i amb una data màxima per estar ingressat en 
la residència «El Lluc»?

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2008

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	recaptació	pels	conceptes	
de	renovació,	creació	i	ampliació	d’àrees	
de	caça	del	2004	ençà
Tram. 314-13894/08

Formulació
Benet Maimí i Pou, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Benet Maimí i Pou, Diputat del Grup de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 del 

l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Govern.

En el diari Avui del 17 setembre de 2007, informa «se-
gons dades d’Acció Social» que «l’any 2007 dels 385 
milions d’euros per als dependents catalans, només en 
van venir 49 de Madrid».

– En sessió plenària del Parlament de Catalunya, aquest 
Diputat que formula la pregunta, va interpel·lar l’Hble. 
Consellera d’Acció Social i Ciutadania sobre les políti-
ques en matèria de dependència, el 7 de maig de 2008, 
i en concret li va preguntar sobre els Convenis signats 
amb el Ministerio per a finançar l’aplicació a Catalunya 
de la Llei estatal de Promoció de l’Autonomia Personal 
i Atenció a les persones en situació de dependència per 
al 2007. La Consellera va contestar, tal com consta al 
diari de sessions, que per l’any 2007 el seu Departament 
tindria del Ministerio: 32 milions, més 6 milions, més 
28 milions, en total 66 milions aportats per l’Estat. Ara 
la informació del diari Avui aportada pel Departament 
parla de 49 milions. Quina és la quantitat real aportada 
l’any 2007 per l’Estat: 49 milions d’euros o 66 milions 
d’euros? Com és que les dades del 7 de maig de 2008 
no coincideixen amb les del 17 de setembre de 2008? 
Segueix la Consellera amb «l’entusiasme» creient en 
aquesta llei i el seu finançament, com va defensar en 
el Ple de 7 de maig de 2008? Perquè en el Ple del Par-
lament es defensa el finançament de la Llei i després 
a través dels mitjans de comunicació s’ataca el mateix 
finançament?

Palau del Parlament, 18 de setembre de 2008

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	una	resolució	del	Departa-
ment	d’Acció	Social	i	Ciutadania	relati-
va	a	un	ingrés	temporal	a	la	Residència	
El	Lluc,	de	Sant	Fost	de	Campsentelles	
(Vallès	Oriental)
Tram. 314-13893/08

Formulació
Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

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

L’Auto d’internament psiquiàtric 486/07-B de 30 de 
novembre de 2007 del Jutjat de 1a Instància i Instruc-
ció núm. 3 d’Esplugues de Llobregat, notificat el 4 de 
desembre de 2007, autoritza l’internament en règim de 
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	mesures	de	seguretat	de	
la	línia	9	del	metro
Tram. 314-13896/08

Formulació
Josep Rull i Andreu, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

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

La línia 9 del Ferrocarril Metropolità de Barcelona ha 
experimentat un increment del seu cost, des dels 2.464 
milions d’euros de les obres contractades inicialment 
(2001-2003) fins al darrer pressupost que ha actualitzat 
recentment el Govern. De fet, en una comunicació ofici-
al, el mateix Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques desglossa els grans conceptes que justifiquen 
aquest increment de costos.

En l’apartat, «mesures de seguretat addicionals» el Go-
vern hi assigna la quantitat de 658 milions d’euros.

– Quines són les mesures de seguretat concretes que 
s’han implementat i quin ha estat el cost de cadascuna 
de les actuacions fins a la xifra de 658 milions?

– En quins projectes concrets s’han formalitzat?

Palau del Parlament, 10 de setembre de 2008

Josep Rull i Andreu
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	els	canvis	de	traçat	de	la	línia	9		
del	metro
Tram. 314-13897/08

Formulació
Josep Rull i Andreu, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

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

Reglament de la Cambra formula la següent pregunta 
per escrit al Govern,

– Quin ha estat l’import recaptat en el concepte de les 
Renovacions, creacions i ampliacions de les diferents 
àrees de caça a Catalunya, en cada demarcació terri-
torial (Barcelona, Lleida, Girona, Tarragona i Terres 
de l’Ebre) durant els anys 2004, 2005, 2006, 2007 i 
2008, per part del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge?

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2008

Benet Maimí i Pou
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	l’increment	pressupostari	de	
les	obres	de	la	línia	9	del	metro	del	2001	
ençà
Tram. 314-13895/08

Formulació
Josep Rull i Andreu, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

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

La Línia 9 del Ferrocarril Metropolità de Barcelona ha 
experimentat un increment del seu cost, des dels 2.464 
milions d’euros de les obres contractades inicialment 
(2001-2003) fins al darrer pressupost que ha actualitzat 
recentment el Govern. De fet, en una comunicació ofici-
al, el mateix Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques desglossa els grans conceptes que justifiquen 
aquest increment de costos.

En l’apartat, «actualització de preus» el Govern hi as-
signa la quantitat de 917 milions d’euros.

– Sobre quina base s’ha calculat aquesta xifra?

– Quins paràmetres s’han emprat per fer-ho?

– Quines són les quantitats concretes relatives a l’actu-
alització de preus corresponents al projecte inicial i a 
cadascun dels projectes modificats que s’han tramitat 
des de l’inici de les obres?

Palau del Parlament, 10 de setembre de 2008

Josep Rull i Andreu
Diputat del G. P. de CiU
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	els	elements	que	han	causat	
les	variacions	pressupostàries	de	les	
obres	de	la	línia	9	del	metro
Tram. 314-13900/08

Formulació
Josep Rull i Andreu, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

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

La línia 9 del Ferrocarril Metropolità de Barcelona ha 
experimentat un increment del seu cost, des dels 2.464 
milions d’euros de les obres contractades inicialment 
(2001-2003) fins al darrer pressupost que ha actualitzat 
recentment el Govern. De fet, en una comunicació ofici-
al, el mateix Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques desglossa els grans conceptes que justifiquen 
aquest increment de costos.

En l’apartat, «variacions pressupostàries de les obres 
licitades inicialment» el Govern hi assigna la quantitat 
de 1.297 milions d’euros.

– Quin és el detall de cadascun dels elements que ha 
comportat les esmentades variacions, fins a la xifra de 
1.297 milions?

Palau del Parlament, 10 de setembre de 2008

Josep Rull i Andreu
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	els	projectes	modificats	de	la	
línia	9	del	metro
Tram. 314-13901/08

Formulació
Josep Rull i Andreu, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

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

La línia 9 del Ferrocarril Metropolità de Barcelona ha 
experimentat un increment del seu cost, des dels 2.464 
milions d’euros de les obres contractades inicialment 
(2001-2003) fins al darrer pressupost que ha actualitzat 
recentment el Govern. De fet, en una comunicació ofici-
al, el mateix Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques desglossa els grans conceptes que justifiquen 
aquest increment de costos.

En l’apartat, «canvis del traçat (6 estacions més i 5 km 
més)» el Govern hi assigna la quantitat de 746 milions 
d’euros.

– Quin és el cost de cadascun dels projectes modificats 
que han emparat aquests canvis de traçat?

Palau del Parlament, 10 de setembre de 2008

Josep Rull i Andreu
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	els	requeriments	tecnològics	
d’instal·lacions	a	la	línia	9	del	metro
Tram. 314-13898/08

Formulació
Josep Rull i Andreu, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

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

La línia 9 del Ferrocarril Metropolità de Barcelona ha 
experimentat un increment del seu cost, des dels 2.464 
milions d’euros de les obres contractades inicialment 
(2001-2003) fins al darrer pressupost que ha actualitzat 
recentment el Govern. De fet, en una comunicació ofici-
al, el mateix Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques desglossa els grans conceptes que justifiquen 
aquest increment de costos.

En l’apartat, «nous requeriments tecnològics d’instal·-
lacions», el Govern hi assigna la quantitat de 304 mi-
lions d’euros.

– Quin és el detall dels «nous requeriments tecnològics 
d’instal·lacions», amb les consegüents quantitats assig-
nades fins a assolir la xifra de 304 milions?

– En quins projectes concrets s’han formalitzat?

Palau del Parlament, 10 de setembre de 2008

Josep Rull i Andreu
Diputat del G. P. de CiU



Núm. 328 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 7 d’octubre de 2008

83

TRAMITACIONS EN CURS

3.25.15.

6. ¿Considera el Departamento de Salud la posibilidad 
de recomendar una medida preventiva similar a la su-
gerida por las autoridades sanitarias francesas?

Palau del Parlament, 25 de septiembre de 2008

El Portavoz El diputado de C’s
Albert Rivera Díaz José Domingo Domingo

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	una	partida	pressupostària	
destinada	al	centre	d’urgències	d’aten-
ció	primària	de	Sant	Andreu	de	la	Barca	
(Baix	Llobregat)
Tram. 314-13903/08

Formulació
Albert Rivera Díaz, juntament amb 
un altre diputat del Grup Mixt
Reg. 32835 i 32858 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 30.09.08

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 al acuerdo de Gobierno de 23 de septiem-
bre de 2008 por el que se destinan 724.000 euros a la 
creación del Centro de Urgencias de Atención Primaria 
(CUAP) de Sant Andreu de la Barca,

Interesa saber a este diputado y a su Grupo Parlamen-
tario:

– Dado que dicho CUAP fue inaugurado por la con-
sellera, Sra. Marina Geli, el pasado 16 de febrero de 
2007 y lleva funcionando de manera continuada desde 
entonces ¿cuál es el destino de la partida presupuestaria 
acordada?

Palau del Parlament, 25 de septiembre 2008

El Portavoz El diputado de C’s
Albert Rivera Díaz José Domingo Domingo

– Quina és la relació de projectes modificats respecte 
del projecte inicialment aprovat de construcció de la 
línia 9 del Ferrocarril Metropolità de Barcelona, amb 
detall de la data d’inici tramitació, la data d’aprovació i 
el cost de cada projecte?

Palau del Parlament, 10 de setembre de 2008

Josep Rull i Andreu
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	recomanacions	de	les	au-
toritats	sanitàries	franceses	a	les	dones	
que	han	avortat	en	determinades	clíni-
ques	de	Barcelona
Tram. 314-13902/08

Formulació
Albert Rivera Díaz, juntament amb 
un altre diputat del Grup Mixt

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

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 recomendación por parte de las auto-
ridades sanitarias francesas a las ciudadanas de este 
país que hayan abortado en las clínicas de Barcelona 
TCB, Emece, Ginemedex y Fundación Morín, dirigi-
das por Carlos Morín, para que visiten a su médico de 
familia para que les prescriba la realización de pruebas 
de VIH,

Interesa saber a este diputado y a su Grupo Parlamen-
tario:

1. ¿Tiene el Gobierno de la Generalitat conocimiento de 
las razones por las que el Ministerio de Sanidad francés 
ha hecho esta recomendación ahora?

2. ¿Ha existido alguna comunicación oficial o intercam-
bio de información en torno a este tema?

3. ¿Está tomando alguna medida el Departamento de 
Salud para determinar el riesgo de contagio entre las 
pacientes españolas que abortaron en alguna de las clí-
nicas del doctor Morín en Barcelona?

4. ¿Hay constancia oficial de que el Sr. Carlos Morín 
sea portador del VIH?

5. En caso de serlo, ¿existe riesgo de contagio para las 
mujeres que fueron atendidas por él?
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s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cambra, 
formula la següent pregunta per escrit al Govern:

– Quins són els jutjats de Catalunya que pateixen una 
situació de col·lapse més gran a causa de la manca de 
personal? Quines mesures es preveu adoptar per fer-hi 
front? En quin termini? Seran suficients per solucionar 
el problema?

Palau del Parlament, 10 de setembre de 2008

Núria de Gispert i Català
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	
escrit	sobre	el	col·lapse	dels	jutjats	del	
Vendrell	(Baix	Penedès)	per	manca	de	
personal
Tram. 314-13906/08

Formulació
Núria de Gispert i Català, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Núria de Gispert i Català, diputada del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cambra, 
formula la següent pregunta per escrit al Govern:

– És conscient del col·lapse que viuen els jutjats del 
Vendrell per la manca de personal?

Palau del Parlament, 10 de setembre de 2008

Núria de Gispert i Català
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	mesures	previstes	per	a	
afrontar	el	col·lapse	dels	jutjats	del	Ven-
drell	(Baix	Penedès)
Tram. 314-13907/08

Formulació
Núria de Gispert i Català, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Núria de Gispert i Català, diputada del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cambra, 
formula la següent pregunta per escrit al Govern:

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	
escrit	sobre	la	suspensió	d’un	sorteig	
d’habitatges	al	Pla	de	Baix,	a	Granollers	
(Vallès	Oriental)
Tram. 314-13904/08

Formulació
Jordi Turull i Negre, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Jordi Turull i Negre, diputat del Grup de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 del 
Reglament de la Cambra formula la següent pregunta 
per escrit al Govern,

– Quins van ser els motius exactes pels quals Adigsa 
va haver de suspendre els sorteig de 118 vivendes del 
Pla de Baix de Granollers (Vallès Oriental) el passat 
dia 10 de setembre?

– Quins va ser els errors que ho van motivar?

– Quines actuacions en relació a aquesta qüestió té pre-
vist el govern a partir d’ara en relació a aquest sorteig 
de pisos que va ser suspès?

– Quin va ser el cost de l’acte del dia 10 d’aquest sorteig 
que finalment va ser suspès?

– En quina data té previst el govern fer de nou el sor-
teig?

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2008

Jordi Turull i Negre
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	els	jutjats	que	pateixen	una	si-
tuació	de	col·lapse	més	gran	per	manca	
de	personal	i	sobre	les	mesures	previs-
tes	per	a	afrontar-ho
Tram. 314-13905/08

Formulació
Núria de Gispert i Català, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Núria de Gispert i Català, diputada del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	
escrit	sobre	el	percentatge	d’alumnat	
immigrant	en	els	centres	educatius	de	
Reus	(Baix	Camp)	el	curs	2008-2009
Tram. 314-13909/08

Formulació
Irene Rigau i Oliver, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Irene Rigau i Oliver, i Carles Pellicer i Punyed, Diputats 
del Grup de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cambra 
formulen la següent pregunta per escrit al Govern,

– Quin és el percentatge d’alumnes immigrants a cada 
centre, tenint en compte els públics i els concertats, en 
aquest curs 2008-2009, a Reus (Baix Camp)?

Palau del Parlament, 10 de setembre de 2008

Irene Rigau i Oliver Carles Pellicer i Punyed
Diputada del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	l’oferta	de	la	iniciativa	privada	
per	a	la	gestió	de	la	passarel·la	080	Bar-
celona	Fashion
Tram. 314-13910/08

Formulació
Carles Pellicer i Punyed, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Carles Pellicer i Punyed, Diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 144 del Reglament de la Cambra formula les 
següents preguntes per escrit al Govern,

– Va rebre el Govern una oferta des de la iniciativa 
privada sobre la gestió de la passarel·la 080?

En cas afirmatiu,

– Quines característiques tenia aquesta oferta?

– Quins motius van fer que el Govern rebutgés aquesta 
oferta?

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2008

Carles Pellicer i Punyed
Diputat del G. P. de CiU

– Quines mesures preveu adoptar per fer front al col-
lapse que viuen els jutjats del Vendrell? En quin ter-
mini? Seran suficients per acabar amb el col·lapse? 
Seran de caràcter permanent o només de caràcter pro-
visional?

Palau del Parlament, 10 de setembre de 2008

Núria de Gispert i Català
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	
escrit	sobre	l’afirmació	dels	jutges	del	
Vendrell,	la	Sala	de	Govern	del	Tribu-
nal	de	Justícia	de	Catalunya	i	el	Con-
sell	d’Il·lustres	Col·legis	d’Advocats	de	
Catalunya	que	la	situació	de	col·lapse	
dels	jutjats	del	Vendrell	(Baix	Penedès)	
és	insostenible
Tram. 314-13908/08

Formulació
Núria de Gispert i Català, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Núria de Gispert i Català, diputada del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cambra, 
formula la següent pregunta per escrit al Govern:

– Està d’acord, tal i com afirmen els jutges del Vendrell, 
la sala de govern del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya i el Consell d’Il·lustres Col·legis d’Advocats 
de Catalunya, que la situació de col·lapse per la manca 
de personal als jutjats del Vendrell és insostenible?

Palau del Parlament, 10 de setembre de 2008

Núria de Gispert i Català
Diputada del G. P. de CiU
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– Quines persones formen els grups de treball que s’han 
creat per a canalitzar i coordinar els treballs de trans-
posició de la Directiva comunitària relativa als serveis 
en matèria el mercat interior?

Palau del Parlament, 8 de setembre de 2008

Carles Pellicer i Punyed
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	l’eliminació	de	la	limitació	mà-
xima	d’oferta	comercial	de	gran	format
Tram. 314-13913/08

Formulació
Carles Pellicer i Punyed, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

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

El passat 7 de juliol, l’edició de Catalunya del diari El 
País afirmava, i complementava amb declaracions de la 
directora general de Comerç de la Generalitat de Cata-
lunya, que el Govern preparava un nou model comercial 
per tal d’adaptar-se a la Directiva Bolkestein.

– Té el Govern la intenció d’eliminar la limitació mà-
xima d’oferta comercial de gran format?

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2008

Carles Pellicer i Punyed
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	futur	del	Pla	territorial	sec-
torial	d’equipaments	comercials	amb	
relació	a	la	transposició	de	la	directiva	
Bolkestein
Tram. 314-13914/08

Formulació
Carles Pellicer i Punyed, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Carles Pellicer i Punyed, Diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	els	grups	de	treball	creats	per	
a	canalitzar	i	coordinar	la	transposició	
de	la	directiva	comunitària	relativa	als	
serveis	en	matèria	de	mercat	interior
Tram. 314-13911/08

Formulació
Carles Pellicer i Punyed, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

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

D’acord amb la resposta a la pregunta parlamentària 
314-10874/08,

– Quins grups de treball s’han creat per a canalitzar i 
coordinar els treballs de transposició de la Directiva 
comunitària relativa als serveis en matèria el mercat 
interior?

Palau del Parlament, 8 de setembre de 2008

Carles Pellicer i Punyed
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	persones	que	integren	els	
grups	de	treball	creats	per	a	canalitzar	i	
coordinar	la	transposició	de	la	directiva	
comunitària	relativa	als	serveis	en	ma-
tèria	de	mercat	interior
Tram. 314-13912/08

Formulació
Carles Pellicer i Punyed, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

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

D’acord amb la resposta a la pregunta parlamentària 
314-10874/08,
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3. El Govern de la Generalitat preveu sol·licitar al Mi-
nisterio de Fomento, o a l’Administrador d’Infraes-
tructures Ferroviàries, iniciar algun tipus d’actuacions 
d’arranjament, reforma o construcció d’instal·lacions 
en aquestes estacions de la línia C-4 de Renfe entre 
Barcelona i Manresa?

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2008

Josep Llobet Navarro

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	actuacions	previstes	per	a	
millorar	les	condicions	de	visibilitat	de	
la	carretera	C-58
Tram. 314-13916/08

Formulació
Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Josep Llobet Navarro, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita:

La carretera C-58, concretament entre els quilòmetres 
35 i 36, en sentit Manresa, està situada l’entrada a l’ur-
banització de El Palà. En aquest tram de via hi ha una 
sèrie d’arbrat que impedeixen veure amb claredat l’en-
trada a la citada urbanització. A aquesta situació se l’ha 
de sumar la poca amplada calçada i l’existència d’una 
activitat comercial en aquestes immediacions amb una 
gran afluència de públic. Així mateix en aquest punt, 
està situada la parada del autobús. Totes aquestes cir-
cumstàncies provoquen un greu risc de col·lisió.

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parla-
mentari:

1. Té previst el Govern arranjar les immediacions de la 
calçada de la C-58, en el tram comprés entre els quilò-
metres 35 i 36, amb l’objectiu de millorar la visibilitat 
en aquest tram? Es cas afirmatiu, quina és el calendari 
previst per a realitzar aquest arranjament?

2. Preveu el Govern dur a terme altres actuacions en 
aquesta carretera per a millorar les condicions de visibi-
litat que redueixin el risc d’accidents? En cas afirmatiu, 
quines són aquestes actuacions? En quins trams de la 
C-58 afectaran? Quin és el calendari previst per a dur a 
terme aquestes actuacions?

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2008

Josep Llobet Navarro

a l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Govern,

El passat 7 de juliol, l’edició de Catalunya del diari El 
País afirmava, i complementava amb declaracions de la 
directora general de Comerç de la Generalitat de Cata-
lunya, que el Govern preparava un nou model comercial 
per tal d’adaptar-se a la Directiva Bolkestein.

– Quin futur espera al PTSEC (Pla Territorial Sectori-
al d’Equipaments Comercials) en la transposició de la 
Directiva Bolkestein?

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2008

Carles Pellicer i Punyed
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	condicionament	de	les	es-
tacions	de	Vacarisses	i	Torreblanca	de	
la	línia	C-4	de	Renfe
Tram. 314-13915/08

Formulació
Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Josep Llobet Navarro, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita:

La línia C-4 de Renfe que connecta Barcelona i Man-
resa passa per el municipi de Vacarisses, en aquesta 
població hi ha dos estacions amb els nom de Vacarisses 
i Torreblanca.

Actualment s’ha de ressaltar que existeixen dues mar-
quesines, una a cadascuna de les dues estacions, però 
només a l’andana sentit Manresa. Per el contrari, en 
les andanes sentit Barcelona no existeixen cap tipus 
d’element de cobertura en els que els usuaris d’aquesta 
línia puguin resguardar-se de les inclemències del temps 
durant el temps d’espera.

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parla-
mentari:

1. Té previst el Govern de la Generalitat sol·licitar a 
l’Adif o al Ministerio de Fomento la instal·lació de mar-
quesines en les estacions de Vacarisses i Torreblanca 
de la línia C-4 de Renfe que uneix Manresa amb Bar-
celona?

2. Té coneixement el Govern d’altres actuacions que es-
tiguin previstes per l’Adif en aquestes estacions de Va-
carisses i Torreblanca de la línia C-4 de Renfe? En cas 
afirmatiu, quines són aquestes actuacions previstes?
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de comedor en centros públicos en relación a los usos 
lingüísticos?

5. En caso de respuesta afirmativa, ¿incluyen estas ins-
trucciones la obligación de los alumnos, fuera del aula, 
de reformular en catalán lo que expresen en castellano 
para impulsar el uso social de la lengua catalana?

6. ¿Se han realizado gestiones con la empresa Saned 
sugiriendo la no contratación de la Sra. Sara Burgos?

Palau del Parlament, 26 de septiembre 2008

Albert Rivera Díaz, portavoz; José Domingo Domingo, 
portavoz adjunto; Antonio Robles Almeida, diputado 
de C’s

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	mesures	de	seguretat	del	
CEIP	Pompeu	Fabra	de	Parets	del	Vallès	
(Vallès	Oriental)
Tram. 314-13918/08

Formulació
Jordi Turull i Negre, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMent

Jordi Turull i Negre, diputat del Grup de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 del 
Reglament de la Cambra formula la següent pregunta 
per escrit al Govern,

– Considera el govern que l’actual edifici del CEIP 
Pompeu Fabra del municipi de Parets del Vallès (Vallès 
Oriental) reuneix les totes les condicions de seguretat i 
que no presenten cap risc per mestres i alumnes? Qui-
nes actuacions ha realitzat i quin ha estat el resultat en 
relació a les conclusions del Departament d’Educació 
pel que fa a la seguretat de l’edifici esmentat?

Palau del Parlament, 25 de setembre de 2008

Jordi Turull i Negre
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	empreses	encarregades	
del	servei	de	menjador	escolar
Tram. 314-13917/08

Formulació
Albert Rivera Díaz, juntament amb 
dos altres diputats del Grup Mixt
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.09.08

A lA MesA del PArlAMento

Albert Rivera Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario 
Mixto, José Domingo Domingo, Portavoz adjunto del 
Grupo Parlamentario Mixto y Antonio Robles Almeida, 
diputado del Grupo Parlamentario Mixto perteneciente 
a Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, de acuerdo con 
lo previsto por los artículos 141 y 144 del Reglamento 
de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para que 
le sea contestada con respuesta escrita.

Se ha tenido conocimiento de que, a raíz de la publica-
ción en el diario El Mundo de una serie de entrevistas 
críticas con el modelo lingüístico escolar en Cataluña, 
la cuidadora de comedor escolar, Sra. Sara Burgos, no 
ha sido contratada para el puesto que iba a ocupar en un 
nuevo Instituto de Educación Secundaria,

Interesa saber a este diputado y a su Grupo Parlamen-
tario:

1. ¿Tiene constancia el Departamento de Educación de 
la existencia de contratos entre la empresa Sociedad 
Anónima de Nutrición, Educación y Dietética (Saned), 
y diferentes centros educativos de titularidad pública?

2. En caso afirmativo ¿en cuántos centros tienen em-
pleados la empresa Saned y cuáles son las condiciones 
de contrato en cada uno de ellos?

3. ¿Existen cláusulas en dichos convenios que exijan el 
uso de la lengua catalana de forma obligatoria con todos 
los alumnos por parte del personal contratado?

4. ¿Proporciona el Departamento de Educación ins-
trucciones a las empresas contratadas para el servicio 
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