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

1.25.	 Preguntes	al	Govern

1.25.10.	 Preguntes	orals	en	comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’oferta i l’índex d’ocupació de 
places en les noves línies de transport públic entre 
l’estació del TGV i les diferents poblacions del Camp 
de Tarragona
Tram. 311-00536/08
Substanciació p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el cost per usua ri del servei de 
les noves línies de transport públic entre l’estació 
del TGV i les diferents poblacions del Camp de Tar-
ragona
Tram. 311-00537/08
Substanciació p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els nous serveis ferroviaris d’altes 
prestacions entre Lleida, Tarragona i Barcelona i la 
modificació d’horaris amb l’entrada en funcio nament 
de la línia UIC
Tram. 311-00538/08
Substanciació p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les gestions fetes l’any 2007 en la 
definició del traçat de la nova línia ferroviària d’alta 
velocitat per la Mediterrània
Tram. 311-00539/08
Substanciació p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els treballs fets en la definició del 
traçat de la nova línia d’alta velocitat per la Mediter-
rània l’any 2007
Tram. 311-00540/08
Substanciació p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el condicionament de la carretera 
C-242 en el tram Torrebesses - Alforja
Tram. 311-00541/08
Substanciació p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la raó de l’aturada de l’execució 
de la ronda Oest de Sabadell des del 2003
Tram. 311-00554/08
Substanciació p. 20

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el paper que es reserva als trens 
regionals de via convencional
Tram. 311-00557/08
Substanciació p. 20

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la situació i la programació tempo-
ral del projecte de construcció de l’enllaç de l’estació 
del TGV del Camp de Tarragona amb les carreteres 
TP-2031 i T-203
Tram. 311-00606/08
Substanciació p. 20

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’estat de redacció del projecte i 
la programació temporal de la licitació i el condicio-
nament de la carretera T-202, en el tram comprès 
entre els punts quilomètrics 1,170 i 12,040
Tram. 311-00608/08
Substanciació p. 20

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’adequació de l’accés a l’estació 
del Camp de Tarragona per la urbanització de Sant 
Ramon, a Tarragona
Tram. 311-00609/08
Substanciació p. 20

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’eliminació de les tanques de 
protecció perilloses per als motoristes de la xarxa 
viària no estatal de l’Alt Empordà
Tram. 311-00617/08
Substanciació p. 20

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els acords assolits amb relació a 
l’aeroport de Reus en la reunió tinguda amb el cap 
d’operacions de Ryanair i els representants de la 
Diputació de Tarragona, de l’Ajuntament de Reus i 
de les cambres de comerç
Tram. 311-00634/08
Substanciació p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el conveni de col·laboració amb 
Ryanair amb relació a l’aeroport de Reus
Tram. 311-00635/08
Substanciació p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el protocol d’actuació amb relació 
a les afectacions d’ha bitatges per les obres de la 
línia 5 del metro
Tram. 311-00670/08
Substanciació p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la restauració de l’envà d’aigües 
de l’edifici del carrer del Besòs número 25, de Bar-
celona
Tram. 311-00671/08
Substanciació p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la data de finalització de la res-
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tauració de l’edifici del carrer del Besòs número 25, 
de Barcelona
Tram. 311-00672/08
Substanciació p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els pressupost previst per a les 
reparacions pendents de l’edifici del carrer del Besòs 
número 25, de Barcelona
Tram. 311-00673/08
Substanciació p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el pressupost de les obres de 
consolidació i rehabilitació de l’edifici del carrer del 
Besòs, de Barcelona, afectat per les obres de la 
línia 5 del metro
Tram. 311-00692/08
Substanciació p. 22

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la planificació i el calendari d’exe-
cució de les obres de l’edifici del carrer del Besòs, 
de Barcelona, afectat per les obres de la línia 5 del 
metro
Tram. 311-00693/08
Substanciació p. 22

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les obres de micropilotatge de 
l’edifici del carrer del Besòs, de Barcelona, afectat 
per les obres de la línia 5 del metro
Tram. 311-00694/08
Substanciació p. 22

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les mesures adoptades per a 
garantir la seguretat dels veïns de l’edifici del carrer 
del Besòs, de Barcelona, afectat per les obres de la 
línia 5 del metro
Tram. 311-00695/08
Substanciació p. 22

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les mesures adoptades per a ga-
rantir la seguretat dels veïns dels immobles confron-
tants amb l’edifici del carrer del Besòs, de Barcelona, 
afectat per les obres de la línia 5 del metro
Tram. 311-00696/08
Substanciació p. 22

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les condicions de vida de les 
famílies residents a l’edifici del carrer del Besòs, 
de Barcelona, afectat per les obres de la línia 5 del 
metro
Tram. 311-00697/08
Substanciació p. 22

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les compensacions previstes per 
als veïns de l’edifici del carrer del Besòs, de Barcelo-
na, afectat per les obres de la línia 5 del metro
Tram. 311-00698/08
Substanciació p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el calendari de les compensaci-
ons previstes per als veïns de l’edifici del carrer del 
Besòs, de Barcelona, afectat per les obres de la 
línia 5 del metro
Tram. 311-00699/08
Substanciació p. 23

1.25.15.	 Preguntes	per	escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les finques i els immobles de la Generalitat 
que són buits
Tram. 314-08153/08
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la relació d’administradors de finques que 
actuen sobre patrimoni de la Generalitat
Tram. 314-08155/08
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la relació de contractes de lloguer en vigor so-
bre immobles de la Generalitat
Tram. 314-08156/08
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els immobles, els solars, les participacions 
en empreses i els drets reals de la Generalitat no 
afectes a la prestació de cap servei públic
Tram. 314-08157/08
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els estudis de l’evolució de la productivitat
Tram. 314-08955/08
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els estudis de l’evolució de la competitivitat
Tram. 314-08956/08
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la creació d’un institut de recerca d’energia al 
districte 22@, de Barcelona
Tram. 314-09174/08
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les característiques del projecte de recerca 
d’energia que es vol impulsar al districte 22@, de 
Barcelona
Tram. 314-09175/08
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les raons per a la creació d’un institut de recer-
ca d’energia al districte 22@, de Barcelona
Tram. 314-09176/08
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reserva de sòl provisional pel Ministeri d’In-
dústria, Turisme i Comerç per a instal·lar un dipòsit 
subterrani de diòxid de carboni entre la Terra Alta 
i l’Aragó
Tram. 314-09708/08
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la informació relativa a la ubicació d’un dipòsit 
subterrani de diòxid de carboni entre la Terra Alta i 
l’Aragó
Tram. 314-09709/08
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la informació als alcaldes de Batea i de la 
Pobla de Massaluca amb relació a la intenció del 
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç d’ubicar un 
dipòsit subterrani de diòxid de carboni subterrani 
entre la Terra Alta i l’Aragó
Tram. 314-09710/08
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la creació d’un clúster relacionat amb l’efi-
ciència energètica
Tram. 314-09723/08
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els principals objectius del clúster relacionat 
amb l’eficiència energètica
Tram. 314-09724/08
Resposta del Govern p. 26
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les empreses que formaran part del clúster 
relacionat amb l’eficiència energètica
Tram. 314-09725/08
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les causes de la desconnexió elèctrica de la 
subestació d’Urgell, de Barcelona
Tram. 314-09991/08
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a restituir el subministrament 
elèctric arran de la des connexió elèctrica de la sub-
estació d’Urgell, de Barcelona
Tram. 314-09992/08
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’abonats afectats per la descon-
nexió elèctrica de la subestació d’Urgell, de Bar-
celona
Tram. 314-09993/08
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps que els afectats van estar sense 
subministrament elèctric arran de la desconnexió 
de la subestació d’Urgell, de Barcelona
Tram. 314-09994/08
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els grups electrògens instal·lats com a conse-
qüència de la desconnexió de la subestació d’Urgell, 
de Barcelona
Tram. 314-09995/08
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les inversions de l’empresa Eficiència Energè-
tica, SA, amb els recursos obtinguts de la liquidació 
de participacions en empreses i de la reducció de 
capital
Tram. 314-10001/08
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte de línia elèctrica de 132 kV que ha 
de travessar Serinyà, Esponellà i Crespià
Tram. 314-10002/08
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els contactes amb els alcaldes de Serinyà, 
Esponellà i Crespià per a informar-los del projecte 
de línia elèctrica de 132 kV
Tram. 314-10003/08
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions per a plantejar i requerir la versió 
en català d’un joc de l’Agència Europea del Medi 
Ambient
Tram. 314-10761/08
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data de publicació de la convocatòria del 
Programa d’atenció social a les persones amb dis-
capacitat del 2008
Tram. 314-10915/08
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la convocatòria de les prestacions per a pro-
grames per a la gent gran del 2008
Tram. 314-10916/08
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius pels quals al seu web es recomana 

la descàrrega de la versió en castellà del programa 
Acrobat Reader
Tram. 314-11079/08
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el representant de la Generalitat en l’acte de 
lliurament dels obsequis a les entitats i les instituci-
ons col·labo radores de la Festa Major de Gràcia
Tram. 314-11082/08
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la instal·lació dels inflamables del port de 
Barcelona
Tram. 314-11106/08
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les raons d’interès públic per a autoritzar un 
règim d’indemnitzacions diferent del que estableix 
l’article 2.2 del Decret 243/2004, del 30 de març, so-
bre determinats aspectes de la contractació laboral 
a la Generalitat de Catalunya
Tram. 314-12916/08
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’incident en què va resultar ferit l’intendent en 
cap de la Guàrdia Urbana de Barcelona
Tram. 314-12918/08
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reparació dels camins malmesos per les 
obres del rec i les pluges a la Pobla de Massaluca 
(Terra Alta)
Tram. 314-13053/08
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reparació dels camins malmesos per les 
obres del rec i les pluges a Batea (Terra Alta)
Tram. 314-13054/08
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aplicació de la normativa del Sistema Euro-
peu de Comptes al Consell Nacional de la Joventut 
de Catalunya
Tram. 314-13239/08
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de joves que s’han adreçat a l’Ofi-
cina Jove de Treball i sobre el nombre de contractes 
que s’hi han fet
Tram. 314-13278/08
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre les sol·licituds del programa de crèdits 
per a l’emancipació juvenil destinats a la creació 
d’empreses
Tram. 314-13279/08
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les sol·licituds del programa de crèdits per a 
l’emancipació juvenil destinats a l’habitatge
Tram. 314-13280/08
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les sol·licituds del programa de crèdits per a 
l’emancipació juvenil destinats a la formació
Tram. 314-13281/08
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Pla d’infraestructures i equipaments juvenils 
per al període 2007-2011
Tram. 314-13283/08
Resposta del Govern p. 35
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Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el nomenament d’un assessor en matèria 
d’acció territorial del Departament d’Agricultura, Ali-
mentació i Acció Rural
Tram. 314-13356/08
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el web del Programa d’identificació visual de 
la Generalitat
Tram. 314-13363/08
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ens locals adherits al Conveni marc per a la 
implantació d’un model integrat d’atenció al ciutadà 
en l’àmbit territorial de Catalunya
Tram. 314-13377/08
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris d’ampliació de plan tilla dels depar-
taments de Governació i Administracions Públiques 
i d’Economia i Finances
Tram. 314-13409/08
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les sancions per haver superat el límit de 80 
km/h a l’àrea metropolitana de Barcelona
Tram. 314-13483/08
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les manifestacions no autoritzades realitzades 
durant la Festa Major de Gràcia, de Barcelona, el 
2008
Tram. 314-13500/08
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els protocols de coordinació d’emergències 
en els aeroports comercials
Tram. 314-13522/08
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes davant la paralització 
dels projectes de l’empresa Martinsa-Fadesa a la 
Torre de Cabdella (Pallars Jussà)
Tram. 314-13535/08
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els controls de consum de drogues a conduc-
tors de vehicles el 2007 i el 2008
Tram. 314-13537/08
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de quilòmetres de tanques de se-
guretat de les carreteres que han estat protegits o 
substituïts
Tram. 314-13541/08
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de casos de nadons amb problemes 
gastrointestinals derivats del consum de llet mater-
nitzada con taminada per salmonel·la
Tram. 314-13548/08
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el risc toxicològic a què han estat exposats 
els consumidors de llet maternitzada contaminada 
per sal monel·la
Tram. 314-13549/08
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions informatives per a evitar el consum 
de llet maternitzada contaminada per salmonel·la
Tram. 314-13550/08
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de distribució i comercialització de la 
llet maternitzada contaminada per salmonel·la
Tram. 314-13551/08
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures cautelars del Departament de 
Salut arran de la informació difosa per l’Agència 
Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició sobre 
diversos lots de llet maternitzada contaminada per 
salmonel·la
Tram. 314-13552/08
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la plantilla de mestres
Tram. 314-13556/08
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la gratuïtat i la reutilització dels llibres de text 
i sobre els ajuts per a adquirir-los
Tram. 314-13558/08
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els mòduls prefabricats del curs 2008-2009
Tram. 314-13559/08
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres públiques de la Generalitat amb rela-
ció a l’aplicació de la Carta municipal de Barcelona
Tram. 314-13563/08
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les places de llars d’infants públiques a l’Alt 
Camp i sobre les preinscripcions per al curs 2008-
2009
Tram. 314-13566/08
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre les places de llars d’infants públiques a 
l’Alt Empordà i sobre les pre inscripcions per al curs 
2008-2009
Tram. 314-13567/08
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre les places de llars d’infants públiques a 
l’Alt Penedès i sobre les preinscripcions per al curs 
2008-2009
Tram. 314-13568/08
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les places de llars d’infants públiques a l’Alt 
Urgell i sobre les preinscripcions per al curs 2008-
2009
Tram. 314-13569/08
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les places de llars d’infants públiques a l’Alta 
Ribagorça i sobre les preinscripcions per al curs 
2008-2009
Tram. 314-13570/08
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les places de llars d’infants públiques a l’Anoia 
i sobre les preinscripcions per al curs 2008-2009
Tram. 314-13571/08
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les places de llars d’infants públiques al Bages 
i sobre les preinscripcions per al curs 2008-2009
Tram. 314-13572/08
Resposta del Govern p. 46
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les places de llars d’infants públiques al Baix 
Camp i sobre les preinscripcions per al curs 2008-
2009
Tram. 314-13573/08
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les places de llars d’infants públiques al Baix 
Ebre i sobre les preinscripcions per al curs 2008-
2009
Tram. 314-13574/08
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre les places de llars d’infants públiques al 
Baix Empordà i sobre les preinscripcions per al curs 
2008-2009
Tram. 314-13575/08
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre les places de llars d’infants públiques al 
Baix Llobregat i sobre les preinscripcions per al curs 
2008-2009
Tram. 314-13576/08
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre les places de llars d’infants públiques al 
Baix Penedès i sobre les preinscripcions per al curs 
2008-2009
Tram. 314-13577/08
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre les places de llars d’infants públiques al 
Barcelonès i sobre les preinscripcions per al curs 
2008-2009
Tram. 314-13578/08
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre les places de llars d’infants públiques al 
Berguedà i sobre les preinscripcions per al curs 
2008-2009
Tram. 314-13579/08
Resposta del Govern p. 48

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre les places de llars d’infants públiques a 
la Cerdanya i sobre les preinscripcions per al curs 
2008-2009
Tram. 314-13580/08
Resposta del Govern p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les places de llars d’infants públiques a la 
Conca de Barberà i sobre les preinscripcions per al 
curs 2008-2009
Tram. 314-13581/08
Resposta del Govern p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les places de llars d’infants públiques al Garraf 
i sobre les preinscripcions per al curs 2008-2009
Tram. 314-13582/08
Resposta del Govern p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les places de llars d’infants públiques a les 
Garrigues i sobre les preinscripcions per al curs 
2008-2009
Tram. 314-13583/08
Resposta del Govern p. 48

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre les places de llars d’infants públiques a 
la Garrotxa i sobre les preinscripcions per al curs 
2008-2009
Tram. 314-13584/08
Resposta del Govern p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les places de llars d’infants públiques al Gi-
ronès i sobre les preinscripcions per al curs 2008-
2009
Tram. 314-13585/08
Resposta del Govern p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les places de llars d’infants públiques al Ma-
resme i sobre les preinscripcions per al curs 2008-
2009
Tram. 314-13586/08
Resposta del Govern p. 49

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre les places de llars d’infants públiques al 
Montsià i sobre les preinscripcions per al curs 2008-
2009
Tram. 314-13587/08
Resposta del Govern p. 49

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre les places de llars d’infants públiques a 
la Noguera i sobre les preinscripcions per al curs 
2008-2009
Tram. 314-13588/08
Resposta del Govern p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les places de llars d’infants públiques a Osona 
i sobre les preinscripcions per al curs 2008-2009
Tram. 314-13589/08
Resposta del Govern p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les places de llars d’infants públiques al Pa-
llars Jussà i sobre les preinscripcions per al curs 
2008-2009
Tram. 314-13590/08
Resposta del Govern p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les places de llars d’infants públiques al Pa-
llars Sobirà i sobre les preinscripcions per al curs 
2008-2009
Tram. 314-13591/08
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les places de llars d’infants públiques al Pla 
de l’Estany i sobre les preinscripcions per al curs 
2008-2009
Tram. 314-13592/08
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre les places de llars d’infants públiques al 
Pla d’Urgell i sobre les preinscripcions per al curs 
2008-2009
Tram. 314-13593/08
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les places de llars d’infants públiques al Priorat 
i sobre les preinscripcions per al curs 2008-2009
Tram. 314-13594/08
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les places de llars d’infants públiques a la 
Ribera d’Ebre i sobre les preinscripcions per al curs 
2008-2009
Tram. 314-13595/08
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les places de llars d’infants públiques al Ri-
pollès i sobre les preinscripcions per al curs 2008-
2009
Tram. 314-13596/08
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre les places de llars d’infants públiques a 
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la Segarra i sobre les preinscripcions per al curs 
2008-2009
Tram. 314-13597/08
Resposta del Govern p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les places de llars d’infants públiques al Segrià 
i sobre les preinscripcions per al curs 2008-2009
Tram. 314-13598/08
Resposta del Govern p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les places de llars d’infants públiques a la 
Selva i sobre les preinscripcions per al curs 2008-
2009
Tram. 314-13599/08
Resposta del Govern p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les places de llars d’infants públiques al Sol-
sonès i sobre les preinscripcions per al curs 2008-
2009
Tram. 314-13600/08
Resposta del Govern p. 51

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre les places de llars d’infants públiques al 
Tarragonès i sobre les preinscripcions per al curs 
2008-2009
Tram. 314-13601/08
Resposta del Govern p. 51

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre les places de llars d’infants públiques a 
la Terra Alta i sobre les preinscripcions per al curs 
2008-2009
Tram. 314-13602/08
Resposta del Govern p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les places de llars d’infants públiques a l’Urgell 
i sobre les preinscripcions per al curs 2008-2009
Tram. 314-13603/08
Resposta del Govern p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les places de llars d’infants públiques a la 
Val d’Aran i sobre les preinscripcions per al curs 
2008-2009
Tram. 314-13604/08
Resposta del Govern p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les places de llars d’infants públiques al Vallès 
Occidental i sobre les preinscripcions per al curs 
2008-2009
Tram. 314-13605/08
Resposta del Govern p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les places de llars d’infants públiques al Va-
llès Oriental i sobre les preinscripcions per al curs 
2008-2009
Tram. 314-13606/08
Resposta del Govern p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import de les subvencions i els ajuts recone-
guts a les associacions empresarials els anys 2004, 
2005, 2006 i 2007
Tram. 314-13607/08
Resposta del Govern p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import de les subvencions i els ajuts agre-
gats a les associacions empresarials els anys 2004, 
2005, 2006 i 2007
Tram. 314-13608/08
Resposta del Govern p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’oferiment de feina en la campanya agrària de 
 

les Terres de Lleida a treballadors desocupats del 
sector de la construcció
Tram. 314-13609/08
Resposta del Govern p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les principals característiques de l’Agència 
d’Inspecció Laboral
Tram. 314-13610/08
Resposta del Govern p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions per a impulsar el mercat del sector 
dels electrodomèstics
Tram. 314-13611/08
Resposta del Govern p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els mòduls prefabricats que té previst comprar 
o llogar durant l’exercici del 2008 per a utilitzar com 
a instal·lacions provisionals en centres d’educació 
infantil, primària i secundària
Tram. 314-13616/08
Resposta del Govern p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de mòduls prefabricats l’inici del 
curs escolar 2008-2009
Tram. 314-13618/08
Resposta del Govern p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de vacants i incidències de personal 
que no han estat cobertes en els centres i els equi-
paments socials del Departament d’Acció Social i 
Ciutadania des del 15 de juliol de 2008
Tram. 314-13625/08
Resposta del Govern p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la participació de la Generalitat en el vintè 
aniversari del Festival de Cinema de Girona
Tram. 314-13689/08
Resposta del Govern p. 55

1.27.	 Control	parlamentari	de	la	Corporació	
Catalana	de	Mitjans	Audiovisuals

1.27.10.	 Preguntes	orals	en	comissió

Pregunta a la directora general de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre els criteris per a garantir 
la pluralitat i l’objectivitat en el seguiment i el trac-
tament de l’activitat política i parlamentària a TV3 i 
Catalunya Ràdio
Tram. 312-00181/08
Substanciació p. 56

Pregunta a la directora general de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre l’estudi amb relació al 
consum audiovisual de la població immigrada
Tram. 312-00182/08
Substanciació p. 56

Pregunta a la directora general de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la carta que li van trame-
tre els secretaris generals de Comissions Obreres, 
la Unió General de Treballadors i la Unió Sindical 
Obrera de Catalunya
Tram. 312-00183/08
Substanciació p. 56

Pregunta a la directora general de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals a respon-
dre oralment en comissió sobre els criteris per a 
convocar i desconvocar programes de debat entre 
representants polítics parlamentaris
Tram. 312-00184/08
Substanciació p. 56
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Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre oralment en comissió sobre les mesures 
pressupostàries per a l’assoliment dels objectius del 
contracte programa pel que fa a les audiències
Tram. 322-00064/08
Substanciació p. 57

Pregunta al president del Consell de Go-
vern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals a respondre oralment en comissió sobre les 
aportacions pressupostàries previstes per al 2009
Tram. 322-00065/08
Substanciació p. 57

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre oralment en comissió sobre el pluralisme 
dels mitjans de la Corporació
Tram. 322-00066/08
Substanciació p. 57

Pregunta al president del Consell de Go-
vern de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió sobre el 
criteri de selecció de les notícies que apareixen als 
informatius
Tram. 322-00067/08
Substanciació p. 57

Pregunta al president del Consell de Go-
vern de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió sobre la 
retransmissió de les competicions de Fórmula 1
Tram. 322-00068/08
Substanciació p. 57

Pregunta al president del Consell de Go-
vern de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió sobre 
els indicadors relatius a la nova programació de 
Catalunya Ràdio
Tram. 322-00069/08
Substanciació p. 57

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre oralment en comissió sobre l’abast de la 
implementació del segon múltiplex de TV3
Tram. 322-00070/08
Substanciació p. 58

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre oralment en comissió sobre el balanç dels 
set primers mesos de funcionament del Consell
Tram. 322-00071/08
Substanciació p. 58

Pregunta al president del Consell de Go-
vern de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió sobre la 
presència d’informació relativa a afers europeus en 
la programació
Tram. 322-00072/08
Substanciació p. 58

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre oralment en comissió sobre l’audiència i 
la publicitat del setembre del 2008
Tram. 322-00073/08
Substanciació p. 58

Pregunta al president del Consell de Go-
vern de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió sobre el 
garantiment de la presència dels principals grups 
socials en les emissores de la Corporació
Tram. 322-00074/08
Substanciació p. 58

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
a respondre oralment en comissió sobre l’orientació 
i els criteris que han d’inspirar el llibre d’estil dels 
mitjans de la Corporació
Tram. 322-00075/08
Substanciació p. 58

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre oralment en comissió sobre la creació de 
la figura del defensor de l’audiència
Tram. 322-00076/08
Substanciació p. 59

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre oralment en comissió sobre els indicadors 
de seguiment dels nous canals de la Corporació
Tram. 322-00077/08
Substanciació p. 59

Pregunta al president del Consell de Go-
vern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals a respondre oralment en comissió sobre les 
actuacions previstes de TV3 adreçades a la població 
nouvinguda
Tram. 322-00078/08
Substanciació p. 59

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre oralment en comissió sobre l’informe del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya relatiu a la 
qualitat de la llengua en els mitjans audiovisuals
Tram. 322-00079/08
Substanciació p. 59

Pregunta al president del Consell de Go-
vern de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió sobre 
els criteris i els motius del doblatge dels testimonis 
de les informacions que s’emeten pels canals de 
Televisió de Catalunya
Tram. 322-00080/08
Substanciació p. 59

Pregunta al president del Consell de Go-
vern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals a respondre oralment en comissió sobre les 
audiències de les emissions digitals en la fase de 
transició del sistema analògic al digital
Tram. 322-00081/08
Substanciació p. 59

Pregunta al president del Consell de Go-
vern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals a respondre oralment en comissió sobre els 
acords de Televisió de Catalunya amb IB3 i Canal 9 
per a la reciprocitat de les emissions
Tram. 322-00082/08
Substanciació p. 60

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 les observacions i els suggeri-
ments presentats al Pla territorial parcial del Camp 
de Tarragona
Tram. 311-00607/08
Retirada p. 60
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3.	 TRAMITACIONS	EN	CURS

3.25.	 Preguntes	al	Govern

3.25.10.	 Preguntes	orals	en	comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les actuacions per a reduir el nom-
bre d’agressions al personal dels centres sanitaris
Tram. 311-01107/08
Anunci p. 61

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el pla de xoc del Síndic de Greu-
ges per a reduir el nombre d’agressions al personal 
dels centres sanitaris
Tram. 311-01108/08
Anunci p. 61

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre d’expedients de regu-
lació d’ocupació presentats el 2007
Tram. 311-01294/08
Anunci p. 62

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre d’expedients de regu-
lació d’ocupació presentats del gener al setembre 
del 2008
Tram. 311-01295/08
Anunci p. 62

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre d’expedients de regu-
lació d’ocupació presentats del gener al setembre 
del 2007
Tram. 311-01296/08
Anunci p. 62

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre de treballadors afectats 
per expedients de regulació d’ocupació del gener al 
setembre del 2007
Tram. 311-01297/08
Anunci p. 62

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre de treballadors afectats 
per expedients de regulació d’ocupació del gener al 
setembre del 2008
Tram. 311-01298/08
Anunci p. 63

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els sectors amb més expedients 
de regulació d’ocupació del gener al setembre del 
2007
Tram. 311-01299/08
Anunci p. 63

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els sectors amb més expedients 
de regulació d’ocupació del gener al setembre del 
2008
Tram. 311-01300/08
Anunci p. 63

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el calendari previst per a la cons-
trucció del centre penitenciari Els Plans, a Tàrrega 
(Urgell)
Tram. 311-01301/08
Anunci p. 63

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les raons per les quals no es va 
informar l’alcalde de Tàrrega (Urgell) de l’aturada 
de les obres de construcció del centre penitenciari 
Els Plans
Tram. 311-01302/08
Anunci p. 64

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les repercussions a l’Urgell de la 

paralització de les obres de construcció del centre 
penitenciari Els Plans, a Tàrrega (Urgell)
Tram. 311-01303/08
Anunci p. 64

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la consideració del conseller 
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural sobre el Re-
ial decret 1382/2008
Tram. 311-01304/08
Anunci p. 64

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les gestions del Departament 
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural per a impul-
sar la modificació del Reial decret 1382/2008
Tram. 311-01305/08
Anunci p. 65

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el control del virus de la llengua 
blava en el bestiar
Tram. 311-01306/08
Anunci p. 65

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el coneixement que el Departa-
ment d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural té de 
la situació de l’ocupació al sector agrari el primer 
semestre del 2008
Tram. 311-01307/08
Anunci p. 65

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la convocatòria dels programes 
de desenvolupament rural Leader
Tram. 311-01308/08
Anunci p. 66

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el conveni signat entre el Depar-
tament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural i la 
cadena de supermercats Caprabo-Eroski
Tram. 311-01309/08
Anunci p. 66

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les accions previstes arran de la 
reacció produïda en diversos àmbits per la signatura 
d’un conveni entre el Departament d’Agricultura, Ali-
mentació i Acció Rural i la cadena de supermercats 
Caprabo-Eroski
Tram. 311-01310/08
Anunci p. 66

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el retard en la resolució dels ex-
pedients d’ajuts per a la primera instal·lació de joves 
agricultors i per a la modernització de les explota-
cions agràries
Tram. 311-01311/08
Anunci p. 67

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els expedients d’incorporacions 
de joves agricultors lligades al cessament anticipat 
d’un altre agricultor
Tram. 311-01312/08
Anunci p. 67

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el temps que els joves agricul-
tors tarden a cobrar les subvencions directes a fons 
perdut
Tram. 311-01313/08
Anunci p. 67

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les accions del conseller d’Agri-
cultura, Alimentació i Acció Rural davant el Govern 
de l’Estat per a donar compliment a la Resolució 
250/VIII del Parlament, sobre el Pla de suport al 
sector vitivinícola
Tram. 311-01314/08
Anunci p. 68
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3.25.15.	 Preguntes	per	escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció d’un miler de depuradores
Tram. 314-14042/08
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica de 
Sitges (Garraf)
Tram. 314-14043/08
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica del 
sector de la Pelegrina, de Vilafranca del Penedès 
(Alt Penedès)
Tram. 314-14044/08
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica del 
sector de les Bassetes, de Vilafranca del Penedès 
(Alt Penedès)
Tram. 314-14045/08
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica de 
Vilanova i la Geltrú (Garraf)
Tram. 314-14046/08
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica 
d’Abrera (Baix Llobregat)
Tram. 314-14047/08
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica de 
Cornellà (Baix Llobregat)
Tram. 314-14048/08
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica 
d’Esparreguera (Baix Llobregat)
Tram. 314-14049/08
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica 
del sector de Montesa, d’Esplugues de Llobregat 
(Baix Llobregat)
Tram. 314-14050/08
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica del 
sector de Can Cervera, d’Esplugues de Llobregat 
(Baix Llobregat)
Tram. 314-14051/08
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica de 
Martorell (Baix Llobregat)
Tram. 314-14052/08
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica 
d’Olesa de Montserrat (Baix Llobregat)
Tram. 314-14053/08
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica 
del sector de l’Eixample Sud, del Prat de Llobregat 
(Baix Llobregat)
Tram. 314-14054/08
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica 
del sector Ronda del Sud - Aeroport, del Prat de 
Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 314-14055/08
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica de 
Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 314-14056/08
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica de 
Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
Tram. 314-14057/08
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica de 
Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat)
Tram. 314-14058/08
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica de 
Santa Coloma de Cervelló (Baix Llobregat)
Tram. 314-14059/08
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les sancions per excés de velocitat imposades 
en vies de l’àrea metropolitana de Barcelona amb li-
mitació de la velocitat a 80 km/h el 2007 i els primers 
sis mesos del 2008
Tram. 314-14060/08
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de l’acte institucional celebrat al parc de 
la Ciutadella amb motiu de l’Onze de Setembre
Tram. 314-14061/08
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la segona edició de la Festa de la Cooperació 
Catalana
Tram. 314-14062/08
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les transferències que rep del Govern de l’Es-
tat per a la traducció de documents oficials
Tram. 314-14063/08
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’adjudicació de dues promocions d’habitatge 
protegit a Abrera (Baix Llobregat)
Tram. 314-14064/08
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica de 
Badalona (Barcelonès)
Tram. 314-14065/08
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica 
de Barcelona
Tram. 314-14066/08
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica del 
sector de la Remonta, de l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès)
Tram. 314-14067/08
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica 
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del sector de la Florida, de l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès)
Tram. 314-14068/08
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica de 
Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
Tram. 314-14069/08
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica del 
sector de la Bastida, de Santa Coloma de Gramenet 
(Barcelonès)
Tram. 314-14070/08
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica del 
sector dels Safaretjos, de Santa Coloma de Grame-
net (Barcelonès)
Tram. 314-14071/08
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica 
d’Argentona (Maresme)
Tram. 314-14072/08
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica de 
Malgrat de Mar (Maresme)
Tram. 314-14073/08
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica de 
Pineda (Maresme)
Tram. 314-14074/08
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica del 
sector de Sant Pere, de Tordera (Maresme)
Tram. 314-14075/08
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica del 
sector de Sant Pere - Enric Granados, de Tordera 
(Maresme)
Tram. 314-14076/08
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica de 
Barberà del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 314-14077/08
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica del 
sector del Turuguet, de Castellar del Vallès (Vallès 
Occidental)
Tram. 314-14078/08
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica 
del sector del Nou Eixample, de Castellar del Vallès 
(Vallès Occidental)
Tram. 314-14079/08
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica de 
Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 314-14080/08
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica de 
Montcada i Reixac (Vallès Occidental)
Tram. 314-14081/08
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica 
del sector de Can Puiggener, de Sabadell (Vallès 
Occidental)
Tram. 314-14082/08
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica 
del sector de Torre Romeu, de Sabadell (Vallès Oc-
cidental)
Tram. 314-14083/08
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica de 
Santa Perpètua de la Mogoda (Vallès Occidental)
Tram. 314-14084/08
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica de 
Terrassa (Vallès Occidental)
Tram. 314-14085/08
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica de 
Cardedeu (Vallès Oriental)
Tram. 314-14086/08
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica de 
Granollers (Vallès Oriental)
Tram. 314-14087/08
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica de 
la Llagosta (Vallès Oriental)
Tram. 314-14088/08
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica de 
Montmeló (Vallès Oriental)
Tram. 314-14089/08
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica de 
Parets del Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 314-14090/08
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica de 
la Roca del Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 314-14091/08
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica de 
Sant Celoni (Vallès Oriental)
Tram. 314-14092/08
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica de 
Les (Val d’Aran)
Tram. 314-14093/08
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica de 
Puigcerdà (Cerdanya)
Tram. 314-14094/08
Formulació p. 82
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica de 
Sort (Pallars Sobirà)
Tram. 314-14095/08
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica de 
Tremp (Pallars Jussà)
Tram. 314-14096/08
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica de 
Calafell (Baix Penedès)
Tram. 314-14097/08
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica de 
Cambrils (Baix Camp)
Tram. 314-14098/08
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica de 
Falset (Priorat)
Tram. 314-14099/08
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica de 
Montblanc (Conca de Barberà)
Tram. 314-14100/08
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica 
dels Pallaresos (Tarragonès)
Tram. 314-14101/08
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica de 
Perafort (Tarragonès)
Tram. 314-14102/08
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica de 
Reus (Baix Camp)
Tram. 314-14103/08
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica de 
Santa Oliva (Baix Penedès)
Tram. 314-14104/08
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica del 
sector de la Canonja, de Tarragona
Tram. 314-14105/08
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica del 
sector del Pou Boronat, de Tarragona
Tram. 314-14106/08
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica de 
Valls (Alt Camp)
Tram. 314-14107/08
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica del 
sector de les Mates, del Vendrell (Baix Penedès)
Tram. 314-14108/08
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica del 
carrer de Girona, del Vendrell (Baix Penedès)
Tram. 314-14109/08
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica de 
Vila-seca (Tarragonès)
Tram. 314-14110/08
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la signatura d’un conveni de col·laboració entre 
la Generalitat i l’Acadèmia de Montpeller
Tram. 314-14111/08
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el procediment per a inscriure’s al Registre 
d’Empreses Acreditades
Tram. 314-14112/08
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió del Departament de Treball sobre 
el nombre d’inscripcions al Registre d’Empreses 
Acreditades
Tram. 314-14113/08
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’inscripcions al Registre d’Empre-
ses Acreditades fins al 25 de setembre de 2008
Tram. 314-14114/08
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la verificació que el Departament de Treball 
fa de la documentació aportada per a la inscripció 
al Registre d’Empreses Acreditades
Tram. 314-14115/08
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dificultat que l’ús de mitjans telemàtics ha 
pogut comportar per a la inscripció al Registre d’Em-
preses Acreditades
Tram. 314-14116/08
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la suficiència dels mitjans telemàtics emprats 
per a fer la inscripció al Registre d’Empreses Acre-
ditades
Tram. 314-14117/08
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps que transcorre entre la inscripció al 
Registre d’Empreses Acreditades i l’atorgament de 
la conformitat
Tram. 314-14118/08
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la possible obertura d’un nou termini d’inscrip-
ció al Registre d’Empreses Acreditades
Tram. 314-14119/08
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la distribució territorial dels treballadors del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 314-14120/08
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les oficines del Servei d’Ocupació de Catalu-
nya que es reforçaran amb la incorporació de nou 
personal
Tram. 314-14121/08
Formulació p. 90
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la creació de tres-cents punts d’autoservei del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 314-14122/08
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data prevista de creació de tres-cents punts 
d’autoservei del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 314-14123/08
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat de les obres d’instal·lació d’escales au-
tomàtiques i d’un ascensor a l’estació de Sant Josep 
dels Ferrocarrils de la Generalitat
Tram. 314-14124/08
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la repercussió de les limitacions pressupos-
tàries de la Generalitat en l’execució de les obres 
del centre de preventius de la Zona Franca, de Bar-
celona
Tram. 314-14125/08
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data prevista per al finiment de les obres 
del centre de preventius de la Zona Franca, de Bar-
celona
Tram. 314-14126/08
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la repercussió de les limitacions pressupos-
tàries de la Generalitat en l’execució de les obres 
de la presó de dones de Sant Llorenç d’Hortons 
(Alt Penedès)
Tram. 314-14127/08
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data prevista per al finiment de les obres 
de la presó de dones de Sant Llorenç d’Hortons 
(Alt Penedès)
Tram. 314-14128/08
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la unitat de pneumologia de l’Hospital Santa 
Caterina, de Salt (Gironès)
Tram. 314-14129/08
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els acords adoptats pel president de la Ge-
neralitat i el president del Grup Pirelli en la reunió 
del juliol del 2008 a Milà i sobre les accions i les 
polítiques per a fer front als expedients de regulació 
d’ocupació en el sector de l’automoció
Tram. 314-14130/08
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’alumnes de cicles formatius de 
grau mitjà el curs 2008-2009
Tram. 314-14131/08
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’alumnes de cicles formatius de 
grau superior el curs 2008-2009
Tram. 314-14132/08
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’alumnes de batxillerat el curs 
2008-2009
Tram. 314-14133/08
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’alumnes de primer curs de cicles 

formatius de grau mitjà procedents de la prova d’ac-
cés i de quart d’ESO el curs 2008-2009
Tram. 314-14134/08
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’alumnes de primer curs de cicles 
formatius de grau superior procedents de la prova 
d’accés i de segon de batxillerat el curs 2008-2009
Tram. 314-14135/08
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els membres del Govern que van assistir a 
la reunió d’alt nivell de les Nacions Unides sobre 
l’assoliment dels objectius de desenvolupament del 
mil·lenni
Tram. 314-14136/08
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la invitació per a assistir a la reunió d’alt nivell 
de les Nacions Unides sobre l’assoliment dels ob-
jectius de desenvolupament del mil·lenni
Tram. 314-14137/08
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assistència dels seus membres a la reunió 
d’alt nivell de les Nacions Unides sobre l’assoliment 
dels objectius de desenvolupament del mil·lenni com 
a representants d’altres organitzacions
Tram. 314-14138/08
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la participació dels seus membres en la reunió 
d’alt nivell de les Nacions Unides sobre l’assoliment 
dels objectius de desenvolupament del mil·lenni
Tram. 314-14139/08
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els organismes amb els quals ha establert 
contacte durant la reunió d’alt nivell de les Nacions 
Unides sobre l’assoliment dels objectius de desen-
volupament del mil·lenni
Tram. 314-14140/08
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre els governs amb els quals ha establert 
contacte durant la reunió d’alt nivell de les Nacions 
Unides sobre l’assoliment dels objectius de desen-
volupament del mil·lenni
Tram. 314-14141/08
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la millora dels accessos i de la senyalització 
de Parcmotor, a Castellolí (Anoia)
Tram. 314-14142/08
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’efectius del Cos dels Mossos 
d’Esquadra a Barcelona en data de l’1 d’octubre 
de 2008
Tram. 314-14143/08
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre l’acomiadament de dues treballadores 
del centre de desenvolupament i atenció precoç de 
Lleida (Segrià)
Tram. 314-14144/08
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el personal adscrit a l’òrgan tècnic de coordi-
nació del Pla per a la inclusió i la cohesió social de 
Catalunya
Tram. 314-14145/08
Formulació p. 97
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la creació de l’Observatori de la Pobresa i la 
Inclusió Social
Tram. 314-14146/08
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’ajuntaments que participaven en 
el Programa de desenvolupament de plans locals 
d’inclusió social al final del 2007
Tram. 314-14147/08
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de participants en el Seminari sobre 
Plans Locals d’Inclusió Social
Tram. 314-14148/08
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reunions tingudes pel conseller de Go-
vernació i Administracions Públiques en el viatge al 
Quebec el setembre del 2008
Tram. 314-14149/08
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les persones que van acompanyar el conseller 
de Governació i Administracions Públiques en el 
viatge al Quebec el setembre del 2008
Tram. 314-14150/08
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la finalitat del viatge del conseller de Gover-
nació i Administracions Públiques al Quebec el se-
tembre del 2008
Tram. 314-14151/08
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el viatge del conseller de Governació i 
Administracions Públiques al Quebec el setembre 
del 2008
Tram. 314-14152/08
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cap de la delegació en el viatge al Quebec 
el setembre del 2008
Tram. 314-14153/08
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places de català que ofereix el 
Centre de Normalització Lingüística del Maresme
Tram. 314-14154/08
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places de català del Centre de 
Normalització Lingüística del Maresme ocupades 
per antics alumnes
Tram. 314-14155/08
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places lliures de català del Cen-
tre de Normalització Lingüística del Maresme
Tram. 314-14156/08
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari d’execució de les obres de des-
doblament dels trams pendents entre les Masies de 
Voltregà i Ripoll de la carretera C-17
Tram. 314-14157/08
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’adjudicació de les obres de desdoblament del 
tram entre Manlleu i Ripoll de la carretera C-17
Tram. 314-14158/08
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre l’empresa adjudicatària de les obres de 
desdoblament del tram entre Manlleu i Ripoll de la 
carretera C-17
Tram. 314-14159/08
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import d’adjudicació de les obres de desdo-
blament del tram entre Manlleu i Ripoll de la carre-
tera C-17
Tram. 314-14160/08
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places de residència per a gent 
gran necessàries a Terrassa (Vallès Occidental)
Tram. 314-14161/08
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el volum del frau en el pagament de títols de 
transport públic integrat de l’Autoritat del Transport 
Metropolità del 2005 ençà
Tram. 314-14162/08
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el nombre de plans individuals d’atenció 
elaborats amb relació a les valoracions fetes des 
de l’entrada en vigor de la Llei de l’Estat 39/2006, 
relativa a la dependència
Tram. 314-14163/08
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el nombre de persones valorades amb el 
Grau I i el Nivell 1 de dependència des de l’entrada 
en vigor de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la 
dependència
Tram. 314-14164/08
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el nombre de persones valorades amb el 
Grau I i el Nivell 2 de dependència des de l’entrada 
en vigor de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la 
dependència
Tram. 314-14165/08
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el nombre de persones valorades amb el 
Grau II i el Nivell 1 de dependència des de l’entrada 
en vigor de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la 
dependència
Tram. 314-14166/08
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones valorades amb el Grau 
II i el Nivell 2 de dependència des de l’entrada en 
vigor de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la de-
pendència
Tram. 314-14167/08
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el nombre de persones valorades amb el 
Grau III i el Nivell 1 de dependència des de l’entrada 
en vigor de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la 
dependència
Tram. 314-14168/08
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el nombre de persones valorades amb el 
Grau III i el Nivell 2 de dependència des de l’entrada 
en vigor de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la 
dependència
Tram. 314-14169/08
Formulació p. 103
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de plans individuals d’atenció ela-
borats el 2008
Tram. 314-14170/08
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de valoracions de la dependència 
fetes des de l’entrada en vigor de la Llei de l’Estat 
39/2006, relativa a la dependència
Tram. 314-14171/08
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de valoracions de la dependència 
fetes amb relació a les sol·licituds presentades el 
2008
Tram. 314-14172/08
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els habitatges de protecció oficial adjudicats 
que no han estat adquirits en els darrers quatre 
anys
Tram. 314-14173/08
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la fuita d’oli d’una turbina de la central nuclear 
d’Ascó I el 23 de setembre de 2008
Tram. 314-14174/08
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el risc per a la població arran de l’incident 
de la central nuclear d’Ascó I del 23 de setembre 
de 2008
Tram. 314-14175/08
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps que la central nuclear d’Ascó I haurà 
de romandre aturada arran de l’incident del 23 de 
setembre de 2008
Tram. 314-14176/08
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació actual de l’operadora de telecomu-
nicacions Al-pi
Tram. 314-14177/08
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació actual dels projectes de l’empresa 
Al-pi
Tram. 314-14178/08
Formulació p. 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el futur dels treballadors de l’empresa Al-pi
Tram. 314-14179/08
Formulació p. 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la neteja de	la riera de les Comes, a Sant Feliu 
de Guíxols (Baix Empordà), entre el 2003 i el 2007
Tram. 314-14180/08
Formulació p. 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les inversions fetes en la riera de les Comes, 
a Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà), entre el 
2003 i el 2007
Tram. 314-14181/08
Formulació p. 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari previst per a la neteja de la riera de 
les Comes, a Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà), 
per al 2008
Tram. 314-14182/08
Formulació p. 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de grups concertats en centres 
privats concertats de batxillerat, cicles formatius 
de grau mitjà i superior i educació especial el curs 
2006-2007
Tram. 314-14183/08
Formulació p. 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de grups concertats en centres 
privats concertats de batxillerat, cicles formatius 
de grau mitjà i superior i educació especial el curs 
2007-2008
Tram. 314-14184/08
Formulació p. 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de grups concertats en centres 
privats concertats d’educació infantil el curs 2005-
2006
Tram. 314-14185/08
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de grups concertats en centres 
privats concertats d’educació infantil el curs 2006-
2007
Tram. 314-14186/08
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de grups concertats en centres 
privats concertats d’educació infantil el curs 2007-
2008
Tram. 314-14187/08
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de grups concertats en centres 
privats concertats d’educació infantil el curs 2008-
2009
Tram. 314-14188/08
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els convenis de delegació de competències 
en matèria de consum que té previst signar amb els 
consells comarcals l’any 2008
Tram. 314-14189/08
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les empreses que han participat en el procés 
de contractació de la segona festa de cooperació 
«Fem C»
Tram. 314-14190/08
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris per a la contractació de la segona 
festa de cooperació «Fem C»
Tram. 314-14191/08
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la puntuació obtinguda per les empreses que 
han participat en el procés de contractació de la 
segona festa de cooperació «Fem C»
Tram. 314-14192/08
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el cost de la segona festa de cooperació 
«Fem C»
Tram. 314-14193/08
Formulació p. 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de la publicitat de la segona festa de 
cooperació «Fem C»
Tram. 314-14194/08
Formulació p. 110
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’assistents a la segona festa de 
cooperació «Fem C»
Tram. 314-14195/08
Formulació p. 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps mitjà d’espera per a tramitar una 
denúncia a les comissaries dels Mossos d’Esquadra 
de Barcelona
Tram. 314-14196/08
Formulació p. 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies per robatoris come-
sos a l’interior d’autobusos de Barcelona el 2007 i 
el 2008
Tram. 314-14197/08
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les detencions practicades per robatoris a l’in-
terior d’autobusos de Barcelona el 2007 i el 2008
Tram. 314-14198/08
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els dispositius especials establerts pels Mos-
sos d’Esquadra per a combatre la petita delinqüència 
a la xarxa d’autobusos de Barcelona
Tram. 314-14199/08
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les línies i les zones de la xarxa d’autobusos 
de Barcelona més conflictives pel que fa a la petita 
delinqüència
Tram. 314-14200/08
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies per robatoris come-
sos en el recinte del metro el 2008
Tram. 314-14201/08
Formulació p. 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les detencions practicades per robatoris co-
mesos en el recinte del metro el 2008
Tram. 314-14202/08
Formulació p. 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els dispositius especials establerts pels Mos-
sos d’Esquadra per a combatre la petita delinqüència 
al metro
Tram. 314-14203/08
Formulació p. 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les estacions del metro més conflictives pel 
que fa a la petita delinqüència
Tram. 314-14204/08
Formulació p. 112

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la població de referència que es preveu 
assignar a l’Hospital Transfronterer de Puigcerdà 
(Cerdanya) i la previsió del nombre de pacients que 
hi seran atesos
Tram. 314-14205/08
Formulació p. 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de peticions per ocupar una plaça 
en un centre residencial d’acció educativa que no 
han estat ateses i el temps mitjà d’espera
Tram. 314-14206/08
Formulació p. 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’origen, el control d’entrada i el temps d’estada 
 

a Catalunya del bestiar portador de la malaltia de 
la llengua blava
Tram. 314-14207/08
Formulació p. 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la vacunació del bestiar contra la malaltia de 
la llengua blava
Tram. 314-14208/08
Formulació p. 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures de suport al turisme de congres-
sos
Tram. 314-14209/08
Formulació p. 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a garantir la seguretat dels 
turistes a Barcelona
Tram. 314-14210/08
Formulació p. 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els mitjans de comunicació convidats al Fes-
tival Internacional Cervantino
Tram. 314-14211/08
Formulació p. 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les persones dels diversos departaments que 
assisteixen al Festival Internacional Cervantino i 
sobre el cost del viatge
Tram. 314-14212/08
Formulació p. 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de la presència catalana al Festival 
Internacional Cervantino
Tram. 314-14213/08
Formulació p. 115

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre l’aportació de l’Estat al pressupost de la 
delegació del Govern de la Generalitat al Festival 
Internacional Cervantino
Tram. 314-14214/08
Formulació p. 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost del lloguer dels espais de la delegació 
catalana al Festival Internacional Cervantino
Tram. 314-14215/08
Formulació p. 116

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la despesa en concepte de personal del 
pressupost de l’Institut Ramon Llull per al Festival 
Internacional Cervantino
Tram. 314-14216/08
Formulació p. 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost gestionat per l’Institut Ramon 
Llull per al Festival Internacional Cervantino
Tram. 314-14217/08
Formulació p. 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de la representació política en la dele-
gació catalana al Festival Internacional Cervantino
Tram. 314-14218/08
Formulació p. 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les empreses que patrocinen la participació 
catalana en el Festival Internacional Cervantino
Tram. 314-14219/08
Formulació p. 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els consellers que assisteixen al Festival In-
ternacional Cervantino
Tram. 314-14220/08
Formulació p. 117
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el servei d’oftalmologia de l’Hospital Comarcal 
de l’Alt Penedès
Tram. 314-14221/08
Formulació p. 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la consolidació dels talussos del barranc de 
la Galera, al Montsià
Tram. 314-14222/08
Formulació p. 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica 
de Berga
Tram. 314-14223/08
Formulació p. 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica 
d’Igualada (Anoia)
Tram. 314-14224/08
Formulació p. 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica de 
Manlleu (Osona)
Tram. 314-14225/08
Formulació p. 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica de 
Manresa (Bages)
Tram. 314-14226/08
Formulació p. 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica de 
Sant Joan de Vilatorrada (Bages)
Tram. 314-14227/08
Formulació p. 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica de 
Sant Vicenç de Castellet (Bages)
Tram. 314-14228/08
Formulació p. 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica de 
Santa Margarida de Montbui (Anoia)
Tram. 314-14229/08
Formulació p. 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica 
de Solsona
Tram. 314-14230/08
Formulació p. 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica de 
Tona (Osona)
Tram. 314-14231/08
Formulació p. 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica del 
sector de la Bòbila, de Vic (Osona)
Tram. 314-14232/08
Formulació p. 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica del 
sector del Graell, de Vic (Osona)
Tram. 314-14233/08
Formulació p. 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica de 
Banyoles (Pla de l’Estany)
Tram. 314-14234/08
Formulació p. 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica de 
Celrà (Gironès)
Tram. 314-14235/08
Formulació p. 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica de 
Figueres (Alt Empordà)
Tram. 314-14236/08
Formulació p. 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica del 
sector d’Avellaneda, de Girona
Tram. 314-14237/08
Formulació p. 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica del 
sector de Can Turon, de Girona
Tram. 314-14238/08
Formulació p. 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica del 
sector de Mas Marroc, de Girona
Tram. 314-14239/08
Formulació p. 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica 
d’Olot (Garrotxa)
Tram. 314-14240/08
Formulació p. 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica 
del sector de Piverd Est, de Palafrugell (Baix Em-
pordà)
Tram. 314-14241/08
Formulació p. 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica de 
Pi i Margall PMU, de Palafrugell (Baix Empordà)
Tram. 314-14242/08
Formulació p. 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica del 
sector SUD 1.4, de Palafrugell (Baix Empordà)
Tram. 314-14243/08
Formulació p. 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica de 
Palamós (Baix Empordà)
Tram. 314-14244/08
Formulació p. 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica 
de Ripoll
Tram. 314-14245/08
Formulació p. 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica de 
Roses (Alt Empordà)
Tram. 314-14246/08
Formulació p. 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica de 
Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà)
Tram. 314-14247/08
Formulació p. 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica de 
Torroella de Montgrí (Baix Empordà)
Tram. 314-14248/08
Formulació p. 125
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica de 
Vidreres (Selva)
Tram. 314-14249/08
Formulació p. 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica 
d’Almacelles (Segrià)
Tram. 314-14250/08
Formulació p. 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica de 
Balaguer (Noguera)
Tram. 314-14251/08
Formulació p. 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica de 
les Borges Blanques (Garrigues)
Tram. 314-14252/08
Formulació p. 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica de 
Cervera (Segarra)
Tram. 314-14253/08
Formulació p. 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica de 
Lleida (Segrià)
Tram. 314-14254/08
Formulació p. 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica de 
Mollerussa (Pla d’Urgell)
Tram. 314-14255/08
Formulació p. 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica de 
Tàrrega (Urgell)
Tram. 314-14256/08
Formulació p. 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica 
d’Amposta (Montsià)
Tram. 314-14257/08
Formulació p. 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica de 
Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-14258/08
Formulació p. 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de l’àrea residencial estratègica de 
Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-14259/08
Formulació p. 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions del Departament de Justícia 
amb relació al processament d’un jove acusat de 
causar desperfectes a una torre de molt alta tensió 
a Taradell (Osona)
Tram. 314-14260/08
Formulació p. 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la promoció de mossos d’esquadra a caporal 
i sergent en els darrers cinc anys
Tram. 314-14261/08
Formulació p. 128

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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1.25.10.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	gestions	fe-
tes	l’any	2007	en	la	definició	del	traçat	
de	la	nova	línia	ferroviària	d’alta	veloci-
tat	per	la	Mediterrània
Tram. 311-00539/08

Substanciació

Sessió núm. 25 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 15.10.2008 (DSPC-C 397).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	els	treballs	fets	
en	la	definició	del	traçat	de	la	nova	línia	
d’alta	velocitat	per	la	Mediterrània	l’any	
2007
Tram. 311-00540/08

Substanciació

Sessió núm. 25 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 15.10.2008 (DSPC-C 397).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	condiciona-
ment	de	la	carretera	C-242	en	el	tram	
Torrebesses	-	Alforja
Tram. 311-00541/08

Substanciació

Sessió núm. 25 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 15.10.2008 (DSPC-C 397).

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

1.25. PREGUNTES AL GOVERN

1.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIó

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	l’oferta	i	l’ín-
dex	d’ocupació	de	places	en	les	noves	
línies	de	transport	públic	entre	l’estació	
del	TGV	i	les	diferents	poblacions	del	
Camp	de	Tarragona
Tram. 311-00536/08

Substanciació

Sessió núm. 25 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 15.10.2008 (DSPC-C 397).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	cost	per	
usua	ri	del	servei	de	les	noves	línies	de	
transport	públic	entre	l’estació	del	TGV	
i	les	diferents	poblacions	del	Camp	de	
Tarragona
Tram. 311-00537/08

Substanciació

Sessió núm. 25 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 15.10.2008 (DSPC-C 397).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	els	nous	ser-
veis	ferroviaris	d’altes	prestacions	entre	
Lleida,	Tarragona	i	Barcelona	i	la	modifi-
cació	d’horaris	amb	l’entrada	en	funcio-
nament	de	la	línia	UIC
Tram. 311-00538/08

Substanciació

Sessió núm. 25 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 15.10.2008 (DSPC-C 397).
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	oralment	
en	comissió	sobre	l’estat	de	redacció	del	
projecte	i	la	programació	temporal	de	la	
licitació	i	el	condicionament	de	la	carre-
tera	T-202,	en	el	tram	comprès	entre	els	
punts	quilomètrics	1,170	i	12,040
Tram. 311-00608/08

Substanciació

Sessió núm. 25 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 15.10.2008 (DSPC-C 397).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	l’adequació	de	
l’accés	a	l’estació	del	Camp	de	Tarrago-
na	per	la	urbanització	de	Sant	Ramon,	
a	Tarragona
Tram. 311-00609/08

Substanciació

Sessió núm. 25 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 15.10.2008 (DSPC-C 397).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	l’eliminació	de	
les	tanques	de	protecció	perilloses	per	
als	motoristes	de	la	xarxa	viària	no	es-
tatal	de	l’Alt	Empordà
Tram. 311-00617/08

Substanciació

Sessió núm. 25 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 15.10.2008 (DSPC-C 397).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	raó	de	l’atu-
rada	de	l’execució	de	la	ronda	Oest	de	
Sabadell	des	del	2003
Tram. 311-00554/08

Substanciació

Sessió núm. 25 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 15.10.2008 (DSPC-C 397).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	paper	que	es	
reserva	als	trens	regionals	de	via	con-
vencional
Tram. 311-00557/08

Substanciació

Sessió núm. 25 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 15.10.2008 (DSPC-C 397).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	situació	i	la	
programació	temporal	del	projecte	de	
construcció	de	l’enllaç	de	l’estació	del	
TGV	del	Camp	de	Tarragona	amb	les	car-
reteres	TP-2031	i	T-203
Tram. 311-00606/08

Substanciació

Sessió núm. 25 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 15.10.2008 (DSPC-C 397).
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	restauració	
de	l’envà	d’aigües	de	l’edifici	del	carrer	
del	Besòs	número	25,	de	Barcelona
Tram. 311-00671/08

Substanciació

Sessió núm. 25 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 15.10.2008 (DSPC-C 397).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	data	de	fi-
nalització	de	la	restauració	de	l’edifici	
del	carrer	del	Besòs	número	25,	de	Bar-
celona
Tram. 311-00672/08

Substanciació

Sessió núm. 25 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 15.10.2008 (DSPC-C 397).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	els	pressupost	
previst	per	a	les	reparacions	pendents	
de	l’edifici	del	carrer	del	Besòs	número	
25,	de	Barcelona
Tram. 311-00673/08

Substanciació

Sessió núm. 25 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 15.10.2008 (DSPC-C 397).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	els	acords	as-
solits	amb	relació	a	l’aeroport	de	Reus	
en	la	reunió	tinguda	amb	el	cap	d’ope-
racions	de	Ryanair	i	els	representants	
de	la	Diputació	de	Tarragona,	de	l’Ajun-
tament	de	Reus	i	de	les	cambres	de	co-
merç
Tram. 311-00634/08

Substanciació

Sessió núm. 25 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 15.10.2008 (DSPC-C 397).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	conveni	de	
col·laboració	amb	Ryanair	amb	relació	a	
l’aeroport	de	Reus
Tram. 311-00635/08

Substanciació

Sessió núm. 25 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 15.10.2008 (DSPC-C 397).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	protocol	d’ac-
tuació	amb	relació	a	les	afectacions	
d’ha	bitatges	per	les	obres	de	la	línia	5	
del	metro
Tram. 311-00670/08

Substanciació

Sessió núm. 25 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 15.10.2008 (DSPC-C 397).
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	oralment	
en	comissió	sobre	les	mesures	adopta-
des	per	a	garantir	la	seguretat	dels	veïns	
de	l’edifici	del	carrer	del	Besòs,	de	Bar-
celona,	afectat	per	les	obres	de	la	línia	5	
del	metro
Tram. 311-00695/08

Substanciació

Sessió núm. 25 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 15.10.2008 (DSPC-C 397).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oralment	
en	comissió	sobre	les	mesures	adopta-
des	per	a	garantir	la	seguretat	dels	veïns	
dels	immobles	confrontants	amb	l’edifici	
del	carrer	del	Besòs,	de	Barcelona,	afec-
tat	per	les	obres	de	la	línia	5	del	metro
Tram. 311-00696/08

Substanciació

Sessió núm. 25 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 15.10.2008 (DSPC-C 397).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	condicions	
de	vida	de	les	famílies	residents	a	l’edi-
fici	del	carrer	del	Besòs,	de	Barcelona,	
afectat	per	les	obres	de	la	línia	5	del	me-
tro
Tram. 311-00697/08

Substanciació

Sessió núm. 25 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 15.10.2008 (DSPC-C 397).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	pressupost	
de	les	obres	de	consolidació	i	rehabi-
litació	de	l’edifici	del	carrer	del	Besòs,	
de	Barcelona,	afectat	per	les	obres	de	
la	línia	5	del	metro
Tram. 311-00692/08

Substanciació

Sessió núm. 25 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 15.10.2008 (DSPC-C 397).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	planificació	
i	el	calendari	d’execució	de	les	obres	de	
l’edifici	del	carrer	del	Besòs,	de	Barce-
lona,	afectat	per	les	obres	de	la	línia	5	
del	metro
Tram. 311-00693/08

Substanciació

Sessió núm. 25 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 15.10.2008 (DSPC-C 397).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	obres	de	mi-
cropilotatge	de	l’edifici	del	carrer	del	Be-
sòs,	de	Barcelona,	afectat	per	les	obres	
de	la	línia	5	del	metro
Tram. 311-00694/08

Substanciació

Sessió núm. 25 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 15.10.2008 (DSPC-C 397).
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que també dóna resposta a les preguntes amb NT 314-
08155/08, 314-08156/08 i 314-08157/08:

S’adjunta informe elaborat pels serveis de la Secretaria 
de Política Financera, Competència i Consum que dóna 
una completa informació sobre les preguntes formu-
lades.

Barcelona, 6 d’octubre de 2008

Antoni Castells
Conseller d’Economia i Finances

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	relació	d’administradors	de	
finques	que	actuen	sobre	patrimoni	de	
la	Generalitat
Tram. 314-08155/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08153/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	relació	de	contractes	de	
lloguer	en	vigor	sobre	immobles	de	la	
Generalitat
Tram. 314-08156/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08153/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	compensa-
cions	previstes	per	als	veïns	de	l’edifici	
del	carrer	del	Besòs,	de	Barcelona,	afec-
tat	per	les	obres	de	la	línia	5	del	metro
Tram. 311-00698/08

Substanciació

Sessió núm. 25 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 15.10.2008 (DSPC-C 397).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	calendari	de	
les	compensacions	previstes	per	als	ve-
ïns	de	l’edifici	del	carrer	del	Besòs,	de	
Barcelona,	afectat	per	les	obres	de	la	lí-
nia	5	del	metro
Tram. 311-00699/08

Substanciació

Sessió núm. 25 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 15.10.2008 (DSPC-C 397).

1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	finques	i	els	immobles	de	
la	Generalitat	que	són	buits
Tram. 314-08153/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-08153/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
finques i els immobles de la Generalitat que són buits

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Olano i García, M. Ángeles

D’acord amb allò que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya i en nom del Consell 
Executiu, em correspon emetre la següent informació, 
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D’altra banda, en el marc dels convenis amb centres de 
recerca i de les diverses publicacions que es realitzen en 
el Departament d’Economia i Finances s’analitzen des 
de diverses òptiques aspectes relacionats amb la com-
petitivitat de l’economia.

En el marc dels treballs de l’Acord Estratègic per a la 
in ternacionalització, la qualitat de l’ocupació i la com-
petitivitat de l’economia catalana, es disposa de treballs 
de base sobre diversos indicadors relatius al conjunt de 
matèries contingudes a l’Acord, així com d’un recull de 
publicacions internes i externes sobre temes de competi-
tivitat que es poden consultar a la web de l’Acord.

Barcelona, 6 d’octubre de 2008

Antoni Castells
Conseller d’Economia i Finances

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	els	estudis	de	l’evolució	de	la	
competitivitat
Tram. 314-08956/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08955/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	creació	d’un	institut	de	re-
cerca	d’energia	al	districte	22@,	de	Bar-
celona
Tram. 314-09174/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-09174/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la creació d’un institut de recerca d’energia al districte 
22@, de Barcelona

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Fernández Teixidó, Antoni

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon emetre la informació següent, 
que també dóna resposta a les preguntes amb NT 314-
09175/08 i NT 314-09176/08:

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	els	immobles,	els	solars,	les	
participacions	en	empreses	i	els	drets	
reals	de	la	Generalitat	no	afectes	a	la	
prestació	de	cap	servei	públic
Tram. 314-08157/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-08153/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	els	estudis	de	l’evolució	de	la	
productivitat
Tram. 314-08955/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-08955/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els estudis de l’evolució de la productivitat

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Fernández Teixidó, Antoni

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon emetre la informació següent, 
que també dóna resposta a la pregunta amb NT 314-
08956/08:

El Govern disposa regularment d’informació sobre 
l’estat de situació de la competitivitat de l’economia 
catalana a través de diferents fonts com l’Institut d’Es-
tadística de Catalunya (Idescat), la Direcció General 
d’Anàlisi i Política Econòmica (DGAPE) i els serveis 
d’estudis i gabinets dels Departaments d’Economia 
i Finances, d’Innovació, Universitats i Empresa i de 
Treball.

Entre aquests informes es poden citar els Indicadors 
comparatius de competitivitat de l’Idescat per Catalu-
nya, Espanya i la UE i la Nota de conjuntura econòmica 
que elabora normalment la DG d’Anàlisi i Política Eco-
nòmica, a més del conjunt d’indicadors econòmics de 
l’Idescat que fan referència a aspectes de productivitat 
i competitivitat.
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	reserva	de	sòl	provisional	
pel	Ministeri	d’Indústria,	Turisme	i	Co-
merç	per	a	instal·lar	un	dipòsit	subter-
rani	de	diòxid	de	carboni	entre	la	Terra	
Alta	i	l’Aragó
Tram. 314-09708/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-09708/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la reserva de sòl provisional pel Ministeri d’Indústria, 
Turisme i Comerç per a instal·lar un dipòsit subterrani 
de diòxid de carboni entre la Terra Alta i l’Aragó

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Fernández Teixidó, Antoni

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon emetre la informació següent, 
que també dóna resposta a les preguntes amb NT 314-
09709/08 i 314-09710/08:

L’objecte de les iniciatives parlamentàries és la reserva 
de sòl provisional feta pel Ministeri d’Indústria, Turis-
me i Comerç per instal·lar-hi en un futur un magatzem 
subterrani de CO

2
.

En data 26 de novembre de 2007, el Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya va tenir coneixement de l’inici de la 
tramitació de la proposta per a la declaració d’una zona 
de reserva provisional en favor de l’Estat per a recursos 
de la secció B), estructures subterrànies susceptibles de 
ser un emmagatzematge efectiu de diòxid de carboni, 
en l’àrea que es denominarà «Almacén 1», que es troba 
entre les províncies de Saragossa i Tarragona.

El procediment administratiu esmentat és competència 
de l’Administració estatal ja que afecta l’àmbit territo-
rial de dues comunitats autònomes. Pel que fa a Ca-
talunya, l’àmbit de la declaració de reserva de l’Estat 
afecta els municipis de La Pobla de Massaluca i Batea. 
És per això que li pertoca al Ministeri competent lliu-
rar informació als Ajuntaments corresponents i resta 
d’organismes afectats.

Barcelona, 6 d’octubre de 2008

Antoni Castells
Conseller d’Economia i Finances

S’adjunta informe elaborat pels serveis de la Secretaria 
d’Economia que dóna completa informació sobre les 
preguntes formulades.

Barcelona, 6 d’octubre de 2008

Antoni Castells
Conseller d’Economia i Finances

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	característiques	del	pro-
jecte	de	recerca	d’energia	que	es	vol	im-
pulsar	al	districte	22@,	de	Barcelona
Tram. 314-09175/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09174/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	raons	per	a	la	creació	d’un	
institut	de	recerca	d’energia	al	districte	
22@,	de	Barcelona
Tram. 314-09176/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09174/08.
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que també dóna resposta a les preguntes amb NT 314-
09724/08 i 314-09725/08:

La millora de l’eficiència energètica és una de les pri-
oritats polítiques de l’estratègia energètica del Govern 
i queda explicitat en el Pla de l’energia de Catalunya 
2006-2015. La creació d’un clúster d’eficiència energè-
tica està en línia amb l’acció de Govern d’impuls d’altres 
clústers a Catalunya.

S’adjunta informe elaborat pels serveis de la Secretaria 
d’Economia que dóna una completa informació sobre 
les preguntes formulades.

Barcelona, 6 d’octubre de 2008

Antoni Castells
Conseller d’Economia i Finances

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	els	principals	objectius	del	
clúster	relacionat	amb	l’eficiència	ener-
gètica
Tram. 314-09724/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09723/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	empreses	que	formaran	
part	del	clúster	relacionat	amb	l’eficièn-
cia	energètica
Tram. 314-09725/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09723/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	informació	relativa	a	la	ubi-
cació	d’un	dipòsit	subterrani	de	diòxid	
de	carboni	entre	la	Terra	Alta	i	l’Aragó
Tram. 314-09709/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09708/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	informació	als	alcaldes	de	
Batea	i	de	la	Pobla	de	Massaluca	amb	
relació	a	la	intenció	del	Ministeri	d’In-
dústria,	Turisme	i	Comerç	d’ubicar	un	
dipòsit	subterrani	de	diòxid	de	carboni	
subterrani	entre	la	Terra	Alta	i	l’Aragó
Tram. 314-09710/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09708/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	creació	d’un	clúster	relaci-
onat	amb	l’eficiència	energètica
Tram. 314-09723/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-09723/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la creació d’un clúster relacionat amb l’eficiència ener-
gètica

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Fernández Teixidó, Antoni

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon emetre la informació següent, 
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	d’abonats	afectats	
per	la	desconnexió	elèctrica	de	la	sub-
estació	d’Urgell,	de	Barcelona
Tram. 314-09993/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09991/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	temps	que	els	afectats	van	
estar	sense	subministrament	elèctric	ar-
ran	de	la	desconnexió	de	la	subestació	
d’Urgell,	de	Barcelona
Tram. 314-09994/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09991/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	els	grups	electrògens	instal·lats	
com	a	conseqüència	de	la	desconnexió	
de	la	subestació	d’Urgell,	de	Barcelona
Tram. 314-09995/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09991/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	causes	de	la	desconnexió	
elèctrica	de	la	subestació	d’Urgell,	de	
Barcelona
Tram. 314-09991/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-09991/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les causes de la desconnexió elèctrica de la subestació 
d’Urgell, de Barcelona

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Fernández Teixidó, Antoni

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon emetre la informació següent, 
que també dóna resposta a les preguntes amb NT 314-
09992/08, NT 314-09993/08, NT 314-09994/08 i NT 
314-09995/08:

S’adjunta informe elaborat pels serveis de la Secretaria 
d’Economia que dóna una completa informació sobre 
les preguntes formulades.

Barcelona, 6 d’octubre de 2008

Antoni Castells
Conseller d’Economia i Finances

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	mesures	per	a	restituir	el	
subministrament	elèctric	arran	de	la	
des	connexió	elèctrica	de	la	subestació	
d’Urgell,	de	Barcelona
Tram. 314-09992/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-09991/08.
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Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Fernández Teixidó, Antoni

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Consell 
Executiu, em correspon emetre la informació següent, 
que també dóna resposta a la pregunta amb NT 314-
10003/08:

El Govern té coneixement del projecte de la línia elèc-
trica de 132 kV que ha de travessar els municipis de 
Se rinyà, Esponellà i Crespià, d’acord amb la sol·licitud 
d’autorització administrativa que va presentar Endesa, 
el projecte d’execució, la declaració d’utilitat pública, la 
declaració d’impacte ambiental i l’anunci d’informació 
pública, publicat al DOGC en data 9 de novembre de 
2007.

Es va trametre als ajuntaments de Serinyà, Esponellà 
i Crespià el projecte d’execució de la línia elèctrica de 
132 kV que havia de travessar els seus municipis, per 
al seu coneixement i per tal de poder presentar les al-
legacions oportunes. Addicionalment, la Direcció Ge-
neral d’Energia i Mines ha mantingut contactes amb 
els alcaldes dels municipis afectats per la línia per in-
formar-los de la necessitat de la mateixa i recollir els 
seus comentaris.

Barcelona, 6 d’octubre de 2008

Antoni Castells
Conseller d’Economia i Finances

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	els	contactes	amb	els	alcal-
des	de	Serinyà,	Esponellà	i	Crespià	per	
a	informar-los	del	projecte	de	línia	elèc-
trica	de	132	kV
Tram. 314-10003/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-10002/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	inversions	de	l’empresa	
Eficiència	Energètica,	SA,	amb	els	re-
cursos	obtinguts	de	la	liquidació	de	par-
ticipacions	en	empreses	i	de	la	reducció	
de	capital
Tram. 314-10001/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-10001/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les inversions de l’empresa Eficiència Energètica, SA, 
amb els recursos obtinguts de la liquidació de partici-
pacions en empreses i de la reducció de capital

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Fernández Teixidó, Antoni

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

S’adjunta informe elaborat pels serveis de la Secretaria 
d’Economia que dóna una completa informació sobre 
la pregunta formulada.

Barcelona, 6 d’octubre de 2008

Antoni Castells
Conseller d’Economia i Finances

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	projecte	de	línia	elèctrica	
de	132	kV	que	ha	de	travessar	Serinyà,	
Esponellà	i	Crespià
Tram. 314-10002/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-10002/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte de línia elèctrica de 132 kV que ha de travessar 
Serinyà, Esponellà i Crespià
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	
escrit	sobre	la	data	de	publicació	de	la	
convocatòria	del	Programa	d’atenció	so-
cial	a	les	persones	amb	discapacitat	del	
2008
Tram. 314-10915/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-10915/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la data de publicació de la convocatòria del Programa 
d’atenció social a les persones amb discapacitat del 
2008

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 la 
convocatòria del Programa d’atenció a les persones amb 
discapacitat va ser publicada al mes de maig d’enguany 
atesa la necessitat de compatibilitzar el Sistema Públic 
de Serveis Socials i el Sistema català d’Autonomia i 
Atenció. Paral·lelament que havia de definir el llistat 
de prestacions, les persones destinatàries d’aquestes i 
respecte a cascuna d’aquestes prestacions s’havia de fi-
xar el caràcter garantit o no, la tipologia de cadascuna 
d’elles, la població a què va destinada, l’establiment o 
l’equip professional que l’havia de gestionar, els perfils 
i les ràtios de professional de l’equip, els estàndards de 
qualitat i els criteris d’accés.

Barcelona, 6 d’octubre de 2008

Carme Capdevila i Palau
Consellera d’Acció Social i Ciutadania

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	accions	per	a	plantejar	i	
requerir	la	versió	en	català	d’un	joc	de	
l’Agència	Europea	del	Medi	Ambient
Tram. 314-10761/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-10761/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions per a plantejar i requerir la versió en català 
d’un joc de l’Agència Europea del Medi Ambient

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Puigdemont i Casamajó, Carles

Ateses les atribucions establertes a l’article 3.3.d) del 
Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, deno-
minació i determinació de l’àmbit de competència dels 
departaments de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, en nom del Govern, i d’acord amb el que dis-
posa l’article 144 del Reglament del Parlament, dono 
resposta a la pregunta 314-10761/08 amb el document 
annex.

Barcelona, 7 d’octubre de 2008

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

Annex

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha recollit en 
diferents ocasions la voluntat expressada pel Parlament 
de Catalunya sobre el reconeixement i la situació del 
català en el sí de la Unió Europea.

Com bé coneix el Parlament de Catalunya, el Govern de 
la Generalitat de Catalunya va mostrar el ple suport al 
Govern espanyol per la conclusió d’acords administra-
tius amb les principals institucions i òrgans de la Unió 
Europea que permeten un ús del català en determinades 
circumstàncies. Així mateix, el Govern de la Generali-
tat ha manifestat en reiterades ocasions a les institucions 
de la Unió la necessitat d’incloure o utilitzar les llengües 
oficials en part o la totalitat d’un territori d’un estat 
membre en publicacions, portals a Internet o convoca-
tòries, entre d’altres. Una mostra clara d’aquesta posició 
fou expressada la tardor passada a l’ocasió de la visita, a 
Catalunya, del Comissari Europeu de Multilingüisme, 
Sr. Leonard Orban.
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Amb aquesta convocatòria el que preveu el Departa-
ment d’Acció Social i Ciutadania és atendre totes les 
persones excloses per la Llei 39/2006, de 14 de desem-
bre, de Promoció de l’autonomia personal i atenció a 
les persones en situació de dependència i que tinguin 
insuficient grau de protecció social i familiar.

Barcelona, 6 d’octubre de 2008

Carme Capdevila i Palau
Consellera d’Acció Social i Ciutadania

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	els	motius	pels	quals	al	seu	
web	es	recomana	la	descàrrega	de	la	
versió	en	castellà	del	programa	Acrobat	
Reader
Tram. 314-11079/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-11079/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius pels quals al seu web es recomana la des-
càrrega de la versió en castellà del programa Acrobat 
Reader

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Puigdemont i Casamajó, Carles

Ateses les atribucions establertes a l’article 3.3.d) del 
Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, de-
nominació i determinació de l’àmbit de competència 
dels departaments de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya, en nom del Govern, i d’acord amb el que 
disposa l’article 144 del Reglament del Parlament, dono 
resposta a la pregunta 314-11079/08 amb el document 
annex.

Barcelona, 7 d’octubre de 2008

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

Annex

Encara no es dóna assistència completa per a la versió 
catalana. Adobe té un Laboratori d’innovació i experi-
mentació amb els seus productes i tecnologies (http: //
labs.adobe.com/) i té un projecte que es diu Language 
Pack (http: //labs.adobe.com/wiki/index.php/Langua-
ge_Pack), on s’explica el testeig que s’està fent amb el 
català. La pàgina per descarregar-se la versió en català, 
http: //labs.adobe.com/wiki/index.php/Language_Pack: 
Reader: Catala.

Però:

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	convocatòria	de	les	presta-
cions	per	a	programes	per	a	la	gent	gran	
del	2008
Tram. 314-10916/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-10916/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la convocatòria de les prestacions per a programes per 
a la gent gran del 2008

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 la 
convocatòria de Prestacions per a programes per a la 
gent gran va ser publicada al mes de maig d’enguany 
atesa la necessitat de compatibilitzar el Sistema Públic 
de Serveis Socials i el Sistema català d’Autonomia i 
Atenció. A més cal tenir en compte que s’estava treba-
llant en la futura Cartera de Serveis Socials que definia 
el caràcter d’aquestes prestacions.

Aquesta prestació va ser creada per l’Acord de Govern 
GOV/82/2008, de 6 de maig, pel qual es creen prestaci-
ons socials de caràcter econòmic de dret de concurrèn-
cia en el Departament d’Acció Social i Ciutadania.

La majoria de les persones que han estat ateses per con-
vocatòries en anys anteriors ho estan aquest any per 
la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de 
l’autonomia personal i atenció a les persones en situació 
de dependència. La convocatòria només preveu l’accés a 
aquelles persones que no es poden beneficiar de la Llei 
39/2006 des de la seva implantació progressiva.

Els equips de professionals de l’assistència social bàsica 
han rebut instruccions mitjançant reunions informatives 
i per escrit. A més l’Acord de Govern GOV/82/2008, 
de 6 de maig, pel qual es creen prestacions socials de 
caràcter econòmic de dret de concurrència en el Depar-
tament d’Acció Social i Ciutadania estableix en l’apartat 
Requisits punt e) «no complir els criteris necessaris per 
obtenir els drets derivats de la Llei 39/2006, de 14 de 
desembre, de promoció de l’autonomia personal i aten-
ció a les persones en situació de dependència.»

A banda d’això, la mateixa convocatòria explicita que 
el document de sol·licitud és el mateix tant per la con-
vocatòria de Prestacions per a programes per a la gent 
gran com per a accedir a la Llei 39/2006, i que només 
en funció de la valoració posterior s’adjudiquen els drets 
derivats d’aquesta Llei o bé es pot accedir a les presta-
cions del Sistema Públic de Serveis Socials.
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	instal·lació	dels	inflamables	
del	port	de	Barcelona
Tram. 314-11106/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-11106/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
instal·lació 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 314-11106/08.

Al Govern de la Generalitat li consta la voluntat de l’A-
juntament de Barcelona de cercar alternatives viables 
a l’actual ubicació del moll d’inflamables del Port de 
Barcelona i, en aquest sentit, col·laborarà amb el govern 
municipal. En qualsevol cas, ambdues administracions, 
en l’àmbit de les seves respectives competències, garan-
tiran el correcte funcionament dels plans d’emergència 
vigents en previsió de qualsevol contingència que es 
pugui produir.

Barcelona, 6 d’octubre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	raons	d’interès	públic	per	
a	autoritzar	un	règim	d’indemnitzacions	
diferent	del	que	estableix	l’article	2.2	del	
Decret	243/2004,	del	30	de	març,	sobre	
determinats	aspectes	de	la	contractació	
laboral	a	la	Generalitat	de	Catalunya
Tram. 314-12916/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-12916/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les raons d’interès públic per a autoritzar un règim d’in-

– És un paquet pilot del qual no es dóna assistència.

– És recomana la versió en espanyol.

– Evoluciona a partir dels comentaris dels usuaris, que 
es pengen al fòrum d’espanyol d’Adobe (http: //www.
adobeforums.com/cgi-bin/webx?14@@.2cce8642).

Es canviarà l’enllaç quan estigui disponible el 100% 
amb totes les funcionalitats.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	representant	de	la	Genera-
litat	en	l’acte	de	lliurament	dels	obsequis	
a	les	entitats	i	les	institucions	col·labo-
radores	de	la	Festa	Major	de	Gràcia
Tram. 314-11082/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-11082/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
representant de la Generalitat en l’acte de lliurament dels 
obsequis a les entitats i les institucions col·laboradores 
de la Festa Major de Gràcia

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Homs i Molist, Francesc

Ateses les atribucions establertes a l’article 3.3.d) del 
Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, deno-
minació i determinació de l’àmbit de competència dels 
departaments de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, en nom del Govern, i d’acord amb el que 
dis posa l’article 144 del Reglament del Parlament, dono 
resposta a la pregunta 314-11082/08 amb el document 
annex.

Barcelona, 7 d’octubre de 2008

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

Annex

El Vicepresident del Govern de la Generalitat de Ca-
talunya.
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La informació exhaustiva i detallada i l’addicional apor-
tada pels comandaments que varen participar en tot el 
procés de presa de decisions ha estat prou suficient i 
clara. No se’n desprèn cap necessitat d’aclariment com-
plementari ni molt menys d’investigació ad-hoc.

Aquests informes no són públics, atès el caràcter de 
necessària confidencialitat que tenen les pràctiques po-
licials, i els criteris operacionals i tàctics que utilitza la 
PG-ME. Tot i així, els comandaments de la RPMB van 
comentar els trets principals amb els comandaments 
de la GUB.

Barcelona, 6 d’octubre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	reparació	dels	camins	mal-
mesos	per	les	obres	del	rec	i	les	pluges	
a	la	Pobla	de	Massaluca	(Terra	Alta)
Tram. 314-13053/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-13053/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reparació dels camins malmesos per les obres del rec i 
les pluges a la Pobla de Massaluca (Terra Alta)

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Pallarès i Povill, Xavier

Dins l’àmbit d’actuació del reg de la Terra Alta, durant 
la campanya de reg 2008 s’han posat en servei 1674 has 
en els termes municipals de Batea (1274 has aprox.) i la 
Pobla de Massaluca (400 has aprox.). Un cop finalitzada 
l’actuació es va fer un reacondicionat dels camins que 
havien estat afectats per les obres de reg.

No obstant això en els trams per on discorren les cano-
nades, les pluges dels darrers mesos d’abril i maig han 
deixat els camins malmesos, i els ajuntaments de Batea 
i la Pobla de Massaluca a través de la Comunitat de Re-
gants van sol·licitar l’arranjament dels mateixos.

Reunits, la Comunitat de Regants i Regsa amb els ajun-
taments de la Pobla de Massaluca i Batea, es van definir 
els trams que ambdós ajuntaments consideraven que no 
havien recuperat les condicions del seu estat original, 
reperfilant alguns camins i incorporant materials granu-
lars on n’hi havia, en les condicions prèvies a l’execució 
de la obra del reg. Les decisions acordades, s’ha recollit 
en un document que està servint per tal de restituir els 
camins al seu estat original.

demnitzacions diferent del que estableix l’article 2.2 del 
Decret 243/2004, del 30 de març, sobre determinats 
aspectes de la contractació laboral a la Generalitat de 
Catalunya

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Pifarré i Matas, Pilar

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parla-
mentària 314-12916/08 sobre les raons d’interès públic 
per a autoritzar un règim d’indemnitzacions diferent del 
que estableix l’article 2.2 del Decret 243/2004, del 30 
de març, sobre determinats aspectes de la contractació 
laboral a la Generalitat de Catalunya.

S’informa a la il·lustre diputada que el decret 120/2008, 
de 17 de juny, estableix que les excepcions al règim 
d’indemnitzacions de caràcter general hauran de ser au-
toritzades mitjançant acord públic de Govern –deguda-
ment motivat i amb informes previs– per tal de reforçar 
precisament el seu caràcter excepcional i garantir-ne la 
publicitat i transparència. Amb aquesta iniciativa es vol 
evitar que futures excepcions es practiquin amb opacitat 
i manca de legalitat, tal i com s’havia donat en anteriors 
episodis.

Barcelona, 6 d’octubre de 2008

Jordi Ausàs i Coll
Conseller de Governació i Administracions Públiques

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	l’incident	en	què	va	resultar	
ferit	l’intendent	en	cap	de	la	Guàrdia	Ur-
bana	de	Barcelona
Tram. 314-12918/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-12918/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’incident en què va resultar ferit l’intendent en cap de 
la Guàrdia Urbana de Barcelona

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Sirera i Bellés, Daniel

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen-
tària 314-12918/08.

El procediment que segueix la Policia de la Generali-
tat - Mossos d’Esquadra en totes les intervencions per 
alteracions de l’ordre públic és fer el corresponent in-
forme, que és exhaustiu, i l’avaluació de les tàctiques i 
decisions adoptades. Dels fets ocorreguts la nit del 28 
al 29 de juny també es van realitzar.
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previstes al camp en aquests municipis, durant la pre-
sent campanya de la verema.

Barcelona, 8 d’octubre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	l’aplicació	de	la	normativa	del	
Sistema	Europeu	de	Comptes	al	Consell	
Nacional	de	la	Joventut	de	Catalunya
Tram. 314-13239/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-13239/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aplicació de la normativa del Sistema Europeu de 
Comptes al Consell Nacional de la Joventut de Cata-
lunya

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Laïlla i Jou, M. Assumpció; Batalla i Sis-
cart, Albert

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que el 
procés administratiu que ha d’aplicar el Consell Naci-
onal de la Joventut de Catalunya (CNJC) no respon a 
una disposició del Govern de la Generalitat, sinó a la 
decisió de la comissió encarregada de la determinació 
de les entitats que formen part del sector «administraci-
ons públiques» segons les normes SEC/95, comissió que 
ha decidit la inclusió del CNJC en el sector esmentat. 
Aquesta comissió, de caràcter estatal, està formada pel 
Banc d’Espanya, l’Instituto Nacional de Estadística i la 
Intervención General del Estado i segueix els criteris i 
directrius de l’Eurostat que és l’òrgan competent de la 
Unió Europea.

El capteniment del Govern en relació a aquesta situació 
és donar ple suport al CNJC per tal de facilitar-li el 
procés de tramitació de la informació requerida.

Barcelona, 6 d’octubre de 2008

Carme Capdevila i Palau
Consellera d’Acció Social i Ciutadania

Aquestes reparacions i condicionament, que ja s’han 
iniciat, es preveu que estiguin finalitzades la primera 
quinzena de novembre, tenint en compte que els treballs 
restaran condicionats a respectar al màxim les feines 
previstes al camp en aquests municipis, durant la pre-
sent campanya de la verema.

Barcelona, 8 d’octubre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	reparació	dels	camins	mal-
mesos	per	les	obres	del	rec	i	les	pluges	
a	Batea	(Terra	Alta)
Tram. 314-13054/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-13054/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la reparació dels camins malmesos per les obres del rec 
i les pluges a Batea (Terra Alta)

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Pallarès i Povill, Xavier

Dins l’àmbit d’actuació del reg de la Terra Alta, durant 
la campanya de reg 2008 s’han posat en servei 1674 has 
en els termes municipals de Batea (1274 has aprox.) i la 
Pobla de Massaluca (400 has aprox.). Un cop finalitzada 
l’actuació es va fer un reacondicionat dels camins que 
havien estat afectats per les obres de reg.

No obstant això en els trams per on discorren les cano-
nades, les pluges dels darrers mesos d’abril i maig han 
deixat els camins malmesos, i els ajuntaments de Batea 
i la Pobla de Massaluca a través de la Comunitat de Re-
gants van sol·licitar l’arranjament dels mateixos.

Reunits, la Comunitat de Regants i Regsa amb els ajun-
taments de la Pobla de Massaluca i Batea, es van definir 
els trams que ambdós ajuntaments consideraven que no 
havien recuperat les condicions del seu estat original, 
reperfilant alguns camins i incorporant materials granu-
lars on n’hi havia, en les condicions prèvies a l’execució 
de l’obra del reg. Les decisions acordades, s’ha recollit 
en un document que està servint per tal de restituir els 
camins al seu estat original.

Aquestes reparacions i condicionament, que ja s’han 
iniciat, es preveu que estiguin finalitzades la primera 
quinzena de novembre, tenint en compte que els treballs 
restaran condicionats a respectar al màxim les feines
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	sol·licituds	del	programa	
de	crèdits	per	a	l’emancipació	juvenil	
destinats	a	la	creació	d’empreses
Tram. 314-13279/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-13279/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les sol·licituds del programa de crèdits per a l’emanci-
pació juvenil destinats a la creació d’empreses

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Batalla i Siscart, Albert

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que el nombre 
de sol·licituds que es van formular en el programa de 
crèdits per a l’emancipació juvenil destinats a la creació 
d’empreses, durant el període comprès entre el gener de 
2006 i el desembre de 2007, va ser de 177. El nombre 
de sol·licituds que el Govern va resoldre favorablement 
durant aquest mateix període va ser de 99, a partir de 
les quals es van acabar formalitzant 75 crèdits.

Barcelona, 6 d’octubre de 2008

Carme Capdevila i Palau
Consellera d’Acció Social i Ciutadania

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	sol·licituds	del	programa	
de	crèdits	per	a	l’emancipació	juvenil	
destinats	a	l’habitatge
Tram. 314-13280/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-13280/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les sol·licituds del programa de crèdits per a l’emanci-
pació juvenil destinats a l’habitatge

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Batalla i Siscart, Albert

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	de	joves	que	s’han	
adreçat	a	l’Oficina	Jove	de	Treball	i	so-
bre	el	nombre	de	contractes	que	s’hi	
han	fet
Tram. 314-13278/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-13278/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de joves que s’han adreçat a l’Oficina Jove de 
Treball i sobre el nombre de contractes que s’hi han fet

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Batalla i Siscart, Albert

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que el 
nombre de persones que s’han adreçat a l’Oficina Jove 
de Treball de Barcelona, des del moment de la seva 
creació al mes de juny de 2005, fins el 30 de juny de 
2008, ha estat de 8.273.

Així mateix, el nombre de contractes gestionats direc-
tament per l’Oficina que s’han formalitzat durant aquest 
període ha estat de 109.

A banda i en relació a l’Oficina Jove de Treball de Gi-
rona (operativa des del mes de juliol de 2006), cal co-
mentar que el seu funcionament depèn de l’Ajuntament 
de Girona i que la Secretaria de Joventut de la Genera-
litat només hi aporta una subvenció, alhora que no ges-
tiona directament ofertes de treball. Fins a 30 de juny 
de 2008, l’Oficina de Girona ha tingut 1.577 persones 
usuàries.

Barcelona, 6 d’octubre de 2008

Carme Capdevila i Palau
Consellera d’Acció Social i Ciutadania
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	Pla	d’infraestructures	i	equi-
paments	juvenils	per	al	període	2007-
2011
Tram. 314-13283/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-13283/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Pla d’infraestructures i equipaments juvenils per al 
període 2007-2011

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Batalla i Siscart, Albert

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que el Pla 
d’infraestructures i equipaments juvenils 2007-2011 és 
un instrument que es deriva de l’aprovació i desplega-
ment de la futura Llei de polítiques de joventut que es 
troba en fase molta avançada.

Així doncs, fins que no s’aprovi la llei de polítiques de 
joventut, no es podrà aprovar el Pla d’infraestructures 
i equipaments juvenils, que es troba en procés d’elabo-
ració per part del Govern, concretament en la fase de 
detecció i diagnòstic de necessitats.

Barcelona, 6 d’octubre de 2008

Carme Capdevila i Palau
Consellera d’Acció Social i Ciutadania

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nomenament	d’un	assessor	
en	matèria	d’acció	territorial	del	Depar-
tament	d’Agricultura,	Alimentació	i	Ac-
ció	Rural
Tram. 314-13356/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-13356/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nomenament d’un assessor en matèria d’acció territorial del 
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que el 
nombre de sol·licituds que s’han formulat en el progra-
ma de crèdits per a l’emancipació juvenil destinats a 
l’accés a l’habitatge, des del juliol de 2006 fins l’agost 
de 2008, ha estat de 157.

Barcelona, 6 d’octubre de 2008

Carme Capdevila i Palau
Consellera d’Acció Social i Ciutadania

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	sol·licituds	del	programa	
de	crèdits	per	a	l’emancipació	juvenil	
destinats	a	la	formació
Tram. 314-13281/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-13281/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les sol·licituds del programa de crèdits per a l’emanci-
pació juvenil destinats a la formació

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Batalla i Siscart, Albert

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informo que el 
nombre de sol·licituds que s’han formulat en el progra-
ma de crèdits per a l’emancipació juvenil destinats a la 
formació, des del juliol de 2006, ha estat de 54. El nom-
bre de sol·licituds que el Govern ha avalat mitjançant 
l’emissió d’un certificat d’idoneïtat ha estat de 54.

Barcelona, 6 d’octubre de 2008

Carme Capdevila i Palau
Consellera d’Acció Social i Ciutadania
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Annex

La finalitat del nou web és l’accés online del nou llibre 
d’estil posat al dia el 2007 i que té els objectius de:

– Garantir la coherència comunicativa i gràfica a In-
ternet.

– Facilitar a l’usuari la identificació de l’autoria i la res-
ponsabilitat del contingut.

– Assegurar l’accessibilitat del web.

– Impulsar economies d’escala, aprofitant recursos i 
utilitats.

– Millorar el posicionament als cercadors.

Cost de programació del nou web del PIV: 31.576,2 
euros.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	
escrit	sobre	els	ens	locals	adherits	al	
Conveni	marc	per	a	la	implantació	d’un	
model	integrat	d’atenció	al	ciutadà	en	
l’àmbit	territorial	de	Catalunya
Tram. 314-13377/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-13377/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els ens locals adherits al Conveni marc per a la implan-
tació d’un model integrat d’atenció al ciutadà en l’àmbit 
territorial de Catalunya

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Mejías Sánchez, Carina

Ateses les atribucions establertes a l’article 3.3.d) del 
Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, deno-
minació i determinació de l’àmbit de competència dels 
departaments de l’Administració de la Generalitat de Ca-
talunya, en nom del Govern, i d’acord amb el que disposa 
l’article 144 del Reglament del Parlament, dono resposta 
a la pregunta 314-13377/08 amb el document annex.

Barcelona, 7 d’octubre de 2008

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

Annex

Fins a data d’avui, s’han adherit els següent ens locals:

Consells Comarcals

Conselh Generau d’Aran

Consell Comarcal de l’Alt Camp

Proponents: Sirera i Bellés, Daniel

Donada la pròpia naturalesa i àmbit d’actuació territori-
al del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció 
rural en matèria d’infraestructures rurals, ja bé siguin 
regs o camins, en matèria de diversificació econòmi-
ca, ja bé sigui a través del programa europeu Leader o 
d’iniciatives pròpies, o bé per la situació dels principals 
receptors de les polítiques del DAR, no tan sols justifi-
quen sinó que fan necessari l’assessorament en aquesta 
matèria.

El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Ru-
ral des de fa molt temps, i pels motius abans exposats, 
ha gaudit sempre d’un assessor en matèria d’acció terri-
torial. Aquesta plaça feia uns mesos que s’havia quedat 
vacant, restant a l’espera que fos ocupada tan bon punt 
es donessin els requisit i les circumstàncies òptimes. 
Per tant, tenint en compte que no es creix sinó que es 
cobreix una vacant necessària per l’acció del departa-
ment, en cap cas aquesta decisió és incoherent amb les 
mesures de contenció de creixement de les plantilles de 
personal aprovada pel Govern.

Barcelona, 8 d’octubre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	web	del	Programa	d’identi-
ficació	visual	de	la	Generalitat
Tram. 314-13363/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-13363/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el web del Programa d’identificació visual de la Gene-
ralitat

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Llobet Navarro, Josep

Ateses les atribucions establertes a l’article 3.3.d) del 
Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, de-
nominació i determinació de l’àmbit de competència 
dels departaments de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya, en nom del Govern, i d’acord amb el que 
disposa l’article 144 del Reglament del Parlament, dono 
resposta a la pregunta 314-13363/08 amb el document 
annex.

Barcelona, 7 d’octubre de 2008

Joan Saura i Laporta
Conseller d’Interior, Relacions Institucionals
i Participació
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Ajuntament de Puig-reig

Ajuntament de Rellinars

Ajuntament de la Riera de Gaià

Ajuntament de Roda de Barà

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Ajuntament de Sant Joan les Fonts

Ajuntament de Sant Just Desvern

Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia

Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda

Ajuntament de la Seu d’Urgell

Ajuntament de Sitges

Ajuntament de Terrassa

Ajuntament de Torregrossa

Ajuntament de Tossa de Mar

Ajuntament de Tremp

Ajuntament d’Ulldecona

Ajuntament de Vall de Cardós

Ajuntament del Vendrell

Ajuntament de Viladasens

Ajuntament de Vilanova del Vallès

Ajuntament de Xerta

Mancomunitats

Mancomunitat Intermunicipal Voluntària la Plana

En procés d’adhesió:

El Consell Comarcal del Pallars Sobirà

L’Ajuntament de la Garriga

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Per altra banda, s’ha establert un pla de comunicació 
per donar a conèixer els procediments, metodologia i 
avantatges de l’adhesió al conveni marc. Aquest pla de 
comunicació va prioritzar el contacte directe amb els 
ens locals per la renovació de l’adhesió. La Direcció 
General d’Atenció Ciutadana atén les demandes d’infor-
mació generats per als ens locals que precisen clarificar 
dubtes.

Consell Comarcal de l’Alt Penedès

Consell Comarcal de l’Alt Urgell

Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça

Consell Comarcal del Baix Ebre

Consell Comarca del Baix Empordà

Consell Comarcal del Baix Penedès

Consell Comarcal del Berguedà

Consell Comarcal de la Conca de Barberà

Consell Comarcal de la Garrotxa

Consell Comarcal del Montsià

Consell Comarcal del Priorat

Consell Comarcal del Ripollès

Consell Comarcal de la Segarra

Consell Comarcal de l’Urgell

Ajuntaments

Ajuntament d’Alcarràs

Ajuntament de Barberà del Vallès

Ajuntament de Bigues i Riells

Ajuntament de Blanes

Ajuntament de les Cabanyes

Ajuntament del Catllar

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Ajuntament de Corbera de Llobregat

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Ajuntament de Flix

Ajuntament de Fogars de la Selva

Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Ajuntament de Girona

Ajuntament d’Hostalric

Ajuntament d’Igualada

Ajuntament de Lliçà d’Amunt

Ajuntament de Masdenverge

Ajuntament de Mataró

Ajuntament de Molins de Rei

Ajuntament de Montbrió del Camp

Ajuntament de Móra d’Ebre

Ajuntament de Muntanyola

Ajuntament d’Olot

Ajuntament de Palafrugell

Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia

Ajuntament de Pau

Ajuntament del Perelló
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	sancions	per	haver	supe-
rat	el	límit	de	80	km/h	a	l’àrea	metropo-
litana	de	Barcelona
Tram. 314-13483/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-13483/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les sancions per haver superat el límit de 80 km/h a 
l’àrea metropolitana de Barcelona

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-
tària 314-13483/08.

Des de l’entrada en vigor de la mesura de limitar a 80 
km/h el límit de velocitat en la xarxa viària al voltant de 
la ciutat de Barcelona s’han imposat, fins el 31 d’agost de 
2008, 29.762 sancions fermes. El punt on s’ha detectat 
un major índex d’infracció és a la B-23, en el PK 10,11.

Pel que fa a l’import de les sancions, aquest és variable. 
Si l’excés de velocitat no supera en més del 50% el límit 
de la via, la infracció és greu i se sanciona amb multes 
de 91 a 300 euros (velocitat fins a 120 km/hora). Si l’ex-
cés de velocitat supera en més del 50% el límit de la via, 
la infracció és molt greu i se sanciona amb multes de 
301 a 600 euros (velocitats superiors a 120 km/hora).

D’acord amb el que disposa la Llei 14/1997, de 24 de 
desembre, de creació del Servei Català de Trànsit, el 
Servei Català de Trànsit, per exercir les seves funcions, 
disposa, entre d’altres, dels recursos provinents de les 
multes i les sancions que imposi.

El pressupost del Servei Català de Trànsit per al 2008, 
aprovat per la Llei 16/2007, del 21 de desembre, de pres-
supostos de la Generalitat de Catalunya per al 2008, 
contempla, en el seu estat d’ingressos, la previsió d’in-
gressos, entre d’altres, en concepte de multes i sancions 
i en el seu estat de despesa, els crèdits màxims per fer 
front a les despeses derivades de l’execució del Pla d’ac-
tuació del Servei Català de Trànsit per al 2008, el qual 
deriva del Pla de seguretat viària 2008-2010 aprovat per 
acord de Govern de 26 de febrer de 2008.

Barcelona, 6 d’octubre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	
escrit	sobre	els	criteris	d’ampliació	de	
plan	tilla	dels	departaments	de	Governa-
ció	i	Administracions	Públiques	i	d’Eco-
nomia	i	Finances
Tram. 314-13409/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-13409/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els criteris d’ampliació de plantilla dels departaments de 
Governació i Administracions Públiques i d’Economia 
i Finances

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Pifarré i Matas, Pilar

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parla-
mentària 314-13409/08 sobre els criteris d’ampliació de 
plantilla dels departaments de Governació i Adminis-
tracions Públiques i d’Economia i Finances.

L’aplicació de l’Acord ha de suposar en relació al capítol 
1 una contenció de la despesa fins a finals d’any per la 
no cobertura de les vacants que es generin i per la res-
tricció dels dimensionaments de plantilles. No obstant, 
s’han previst mecanismes en el propi acord per tal que 
aquestes mesures no afectin a l’eficàcia i la qualitat dels 
serveis públics prestats.

Aquests mecanismes es concreten en:

Exceptuar determinats col·lectius (mossos d’esquadra, 
personal penitenciari, personal d’administració de jus-
tícia i docents).

Preveure que la Comissió de Coordinació Corporati-
va, –com a òrgan competent que és en la determinació 
dels criteris generals que han d’orientar les accions re-
lacionades amb la planificació i la gestió dels recursos 
humans– pugui valorar i informar les excepcions a les 
mesures establertes a l’acord en aquesta matèria.

Garantir que el criteri fonamental que ha de justificar 
una ampliació de plantilla dels col·lectius que estableix 
l’Acord és poder assegurar una prestació dels serveis 
amb els mateixos estàndards que fins ara.

Barcelona, 6 d’octubre de 2008

Jordi Ausàs i Coll
Conseller de Governació i Administracions Públiques
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	els	protocols	de	coordinació	
d’emergències	en	els	aeroports	comer-
cials
Tram. 314-13522/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-13522/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els protocols de coordinació d’emergències en els aero-
ports comercials

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-
tària 314-13522/08.

Per a la gestió de les emergències aeronàutiques i la 
seva coordinació entre la Generalitat i AENA existeixen 
dues eines de planificació:

1. Els plans d’autoprotecció dels aeroports (plans aero-
nàutics). En aquests plans s’estableixen les actuacions 
d’activació i comunicació per a cadascun dels escena-
ris previstos entre altres aspectes de desenvolupament 
del pla, i també, com a garantia d’implantació d’aquests 
plans, es venen realitzant periòdicament simulacres on 
hi participen tots els grups operatius externs i interns 
de l’aeroport, coordinats d’acord a l’apartat de direcció 
del pla.

2. El Pla de Protecció Civil de Catalunya (Procicat). 
Aquest pla preveu la resposta a qualsevol situació de 
risc de gran abast que no tingui un pla especial; aquest 
seria el cas d’aquestes situacions d’emergències amb 
múltiples víctimes. A través dels procediments del Pro-
cicat implantats al Centre de Coordinació Operativa de 
Catalunya estan establerts els mecanismes d’activació 
del Pla, l’organització i les comunicacions entre els di-
ferents operatius implicats, un sistema de convocatòria 
del corresponent Consell Assessor i d’informació a la 
població.

Barcelona, 3 d’octubre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	manifestacions	no	autorit-
zades	realitzades	durant	la	Festa	Major	
de	Gràcia,	de	Barcelona,	el	2008
Tram. 314-13500/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-13500/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les manifestacions no autoritzades realitzades durant la 
Festa Major de Gràcia, de Barcelona, el 2008

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Sirera i Bellés, Daniel

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen-
tària 314-13500/08.

La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-
ME) va actuar davant la manifestació des del moment 
que en va tenir coneixement de la convocatòria, disse-
nyant un dispositiu per cobrir la manifestació. El citat 
dispositiu contemplava els diferents riscos i es dotava 
de la força pública policial necessària per garantir la 
seguretat de les persones i dels béns de les àrees d’influ-
ència afectades pel recorregut de la manifestació. En tot 
moment es va vetllar pel manteniment de l’ordre públic 
i la seguretat ciutadana.

Pel que fa als paràmetres d’actuació de la PG-ME a 
les manifestacions, cal tenir en compte que sempre es 
basen en els següents principis bàsics d’actuació: Con-
gruència, Oportunitat i Proporcionalitat.

Les actuacions de la PG-ME contra els organitzadors es 
van iniciar durant la celebració de les manifestacions, 
les quals consistien en sancionar les infraccions contra 
la Llei Orgànica de Protecció de la Seguretat Ciutadana, 
1/92, mitjançant l’aixecament de les corresponents actes 
administratives.

Pel que fa a les actuacions administratives, s’incoaran 
els expedients sancionadors oportuns contra els organit-
zadors de les manifestacions no comunicades.

Barcelona, 6 d’octubre 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	controls	de	consum	de	dro-
gues	a	conductors	de	vehicles	el	2007	i	
el	2008
Tram. 314-13537/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-13537/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els controls de consum de drogues a conductors de ve-
hicles el 2007 i el 2008

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Sirera i Bellés, Daniel

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen-
tària 314-13537/08.

Segons informació facilitada per la Divisió de Trànsit 
del cos de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Es-
quadra, el nombre de proves de consum de drogues 
efectuades a conductors durant el 2007 i fins el 15 de 
setembre de 2008 han estat les següents:

Resultats proves estupefaents:

 2007 2008 (fins 15
  de setembre)

Núm. lectures 2.468 1.100 72% positius 2007
Núm. positius 1.778 968 88% positius 2008

Respecte al tipus de proves, es faciliten les dades per-
centuals atès que es detecten policonsumidors, és a dir, 
persones que donen positiu en més d’una droga en una 
mateixa prova.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	actuacions	previstes	davant	
la	paralització	dels	projectes	de	l’empre-
sa	Martinsa-Fadesa	a	la	Torre	de	Cabde-
lla	(Pallars	Jussà)
Tram. 314-13535/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-13535/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions previstes davant la paralització dels pro-
jectes de l’empresa Martinsa-Fadesa a la Torre de Cab-
della (Pallars Jussà)

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: López i Pla, Agustí

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:

Com l’il·lustre senyor diputat coneix, el projecte Vallfos-
ca ha estat afectat per la fallida de l’empresa promotora. 
En aquest moment, l’empresa es troba en situació de con-
curs de creditors i, per tant, les decisions corresponents 
seran preses per part dels administradors concursals.

Al costat d’això, el Govern, amb la discreció que és 
del cas, està realitzant les gestions oportunes per tal 
de tractar de trobar nous inversors per tirar endavant 
el projecte.

Barcelona, 6 d’octubre de 2008

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Positius per substàncies en %   Diferència
   2008-2007

Cannabinoids (THC)  50,69 52,47 1,78
Cocaïna 41,53 30,52 -11,01
MDMA 6,21 6,42 0,21
MDA 0,93 8,03 7,10
Opiacis 0,23 2,00 1,77
Ketamina 0,23 0,40 0,17
Altres (benzodiazepines)  0,15 0,13 -0,02
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	de	quilòmetres	de	
tanques	de	seguretat	de	les	carreteres	
que	han	estat	protegits	o	substituïts
Tram. 314-13541/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-13541/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de quilòmetres de tanques de seguretat de les 
carreteres que han estat protegits o substituïts

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Sirera i Bellés, Daniel

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

D’acord amb l’ordre circular 6/01 d’octubre de 2001, del 
Ministeri de Foment, referent a les barreres de segure-
tat metàl·liques quedava expressament desautoritzada la 
col·locació de perfils tipus IPN fins i tot en la reposició 
de suports existents. A l’esmentada circular s’establia 
que per a carreteres de calçada única s’havien d’utilitzar 
els suports de secció tubular i per a carreteres de calça-
des separades els suports de secció tipus «C».

Aquesta circular s’ha aplicat a partir de l’any 2002 i to-
tes les obres de nova construcció o de reposició de bar-
reres de seguretat ja s’han efectuat amb el nou sistema 
de pals de suport. Així, totes les obres de millora gene-
ral efectuades des d’aquell any han incorporat els nous 
sistemes de suport i així mateix totes les actuacions de 
millora local de reforçament de ferm que suposen un 
canvi de les barreres de seguretat metàl·lica també han 
incorporat els nous suports d’acord amb la normativa. 
Fins i tot, s’han realitzat actuacions adreçades específi-
cament als canvis del suports de les barreres de segure-
tat, que també han incorporat, en els casos necessaris, 
els criteris establerts a l’Ordre Circular 18/04 del Mi-
nisteri de Foment, sobre els criteris d’ús dels sistemes 
de protecció dels motociclistes que preveu la col·locació 
de faldons a les barreres de seguretat.

Durant aquest mateix any s’han licitat diferents actua-
cions específiques de millora dels sistemes de contenció 
de vehicles, que inclouen la substitució dels suports ti-
pus IPN, dins de la xarxa viària gestionada per la Gene-
ralitat, amb un import aproximat de 6 milions d’euros.

Barcelona, 6 d’octubre de 2008

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

D’altra banda, segons informació facilitada per l’Institut 
de Medicina Legal de Catalunya, les proves de consum 
de drogues efectuades per les policies locals que fan 
controls, al llarg de 2007 i a 30 de setembre de 2008, 
han estat les següents:

Resultats proves estupefaents:

  2007 2008
   (fins 30 de
   setembre)

Núm. lectures 528 635
Núm. positius 423 529
Núm. negatius 105 106

Del total de proves positives de 2007: 257 ho han estat 
pel consum d’una droga (134 per haixix, 122 per coca-
ïna i 1 per amfetamines), 129 pel consum de dues dro-
gues (110 per cocaïna + haixix i 19 per opiacis + altra 
droga) i 37 pel consum de 3 o més drogues.

Fins a 30 de setembre de 2008, el nombre de positius ha 
estat de 529: 329 ho han estat pel consum d’una droga 
(181 per haixix, 125 per cocaïna, 15 per opiacis, 3 per 
amfetamines i 5 per altres substàncies), 140 pel consum 
de 2 drogues (98 per cocaïna + haixix, 24 per opiacis + 
altra droga i 18 per altra combinació) i 60 per tres o més 
drogues.

Cal comentar que l’any 2007 es va iniciar una prova 
pilot amb algunes policies locals consistent en un pro-
cediment de control de drogues dels conductors i con-
ductores dins del seu àmbit local.

A partir de gener de 2008, el Servei Català de Tràn-
sit va oferir la possibilitat a aquelles policies locals de 
Catalunya que estiguessin disposades a portar a terme 
controls de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies 
psicotròpiques dins del seu municipi en les condicions 
establertes.

Barcelona, 7 d’octubre de 2008

Joan Saura i Laporta
Conseller d’Interior, Relacions Institucionals
i Participació
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Proponents: Rivera Díaz, Albert; Domingo Domingo, 
José

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

El germen identificat ha esta una salmonel·la, en aquest 
cas del serotip kedougou, per tant, no es pot parlar de 
risc toxicològic sinó que ens trobaríem davant la con-
taminació d’un producte per un agent bacterià amb els 
símptomes característics d’una salmonel·losi.

Barcelona, 8 d’octubre de 2008

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	accions	informatives	per	
a	evitar	el	consum	de	llet	maternitzada	
contaminada	per	salmonel·la
Tram. 314-13550/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-13550/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions informatives per a evitar el consum de llet 
maternitzada contaminada per salmonel·la

Grup Parlamentari: Mixt

Proponents: Rivera Díaz, Albert; Domingo Domingo, 
José

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

El dia 26 d’agost de 2008 l’Agència de Protecció de 
la Salut informa a l’Agència Espanyola de Seguretat 
Alimentària de l’inici de l’alerta.

El mateix dia a la web del Departament de Salut va sor-
tir una nota informant als ciutadans especificant els lots 
de llet presumptament afectats, així com la instrucció 
que no s’utilitzessin en cas de tenir-los a casa. En aques-
ta nota s’indicaven els telèfons de l’empresa fabricant i el 
telèfon de Sanitat Respon per a més informació.

Així mateix, el dia 26 d’agost es va informar a:

– Agència Catalana de Seguretat Alimentària

– Subdirecció General de Farmàcia de la Direcció Ge-
neral de Recursos Sanitaris

– Direcció General de Salut Pública

– Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emer-
gències de Salut Pública

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	de	casos	de	nadons	
amb	problemes	gastrointestinals	deri-
vats	del	consum	de	llet	maternitzada	
con	taminada	per	salmonel·la
Tram. 314-13548/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-13548/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de casos de nadons amb problemes gastroin-
testinals derivats del consum de llet maternitzada con-
taminada per salmonel·la

Grup Parlamentari: Mixt

Proponents: Rivera Díaz, Albert; Domingo Domingo, 
José

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

Hi ha hagut 4 casos en nadons en edats compreses en-
tre els 2 mesos i 1 any, diagnosticats entre el mesos de 
març i juliol, a l’àrea de Barcelona. Tots van tenir una 
bona evolució.

Barcelona, 8 d’octubre de 2008

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	
escrit	sobre	el	risc	toxicològic	a	què	
han	estat	exposats	els	consumidors	de	
llet	maternitzada	contaminada	per	sal-
monel·la
Tram. 314-13549/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-13549/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el risc toxicològic a què han estat exposats els consumi-
dors de llet maternitzada contaminada per salmonel·la

Grup Parlamentari: Mixt
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	mesures	cautelars	del	De-
partament	de	Salut	arran	de	la	informa-
ció	difosa	per	l’Agència	Espanyola	de	
Seguretat	Alimentària	i	Nutrició	sobre	
diversos	lots	de	llet	maternitzada	con-
taminada	per	salmonel·la
Tram. 314-13552/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-13552/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures cautelars del Departament de Salut arran 
de la informació difosa per l’Agència Espanyola de Se-
guretat Alimentària i Nutrició sobre diversos lots de llet 
maternitzada contaminada per salmonel·la

Grup Parlamentari: Mixt

Proponents: Rivera Díaz, Albert; Domingo Domingo, 
José

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

El mateix dia que es va rebre la informació d’uns casos 
d’infecció per Salmonella kedougou amb una possible 
relació amb la ingesta d’una llet de la marca Sanutri, 
es trameten a l’Agència de Salut Pública de Barcelona, 
per raons de competència, les instruccions per iniciar 
la investigació.

D’aquesta investigació es determinen 5 possibles lots 
sospitosos que havien estat elaborats entre novembre 
de 2007 i febrer de 2008.

El 26 d’agost l’Agència de Protecció de la Salut co-
munica aquestes dades i, per tant, l’inici de l’alerta a 
l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutri-
ció (AESAN) a través del Sistema d’Intercanvi Ràpid 
d’Informació.

S’insta de manera immediata a l’empresa a la retirada 
del mercat dels lots dels productes afectats i se li reque-
reix que informi a la vegada als seus clients de l’obliga-
ció de retirar-los.

En dates posteriors, els equips de protecció de la salut 
han fet comprovacions de la retirada del producte amb 
resultat correcte. Tota la recuperació del producte s’ha fet 
a una única instal·lació de l’empresa.

Barcelona, 8 d’octubre de 2008

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut

– Director del Programa de Salut Maternoinfantil

– Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya

– Consell de Col·legis de Metges de Catalunya

– Sanitat Respon

Des de la Subdirecció General de Farmàcia de la Di-
recció General de Recursos Sanitaris es va informar a 
totes les oficines de farmàcia.

Barcelona, 8 d’octubre de 2008

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	grau	de	distribució	i	comer-
cialització	de	la	llet	maternitzada	conta-
minada	per	salmonel·la
Tram. 314-13551/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-13551/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el grau de distribució i comercialització de la llet ma-
ternitzada contaminada per salmonel·la

Grup Parlamentari: Mixt

Proponents: Rivera Díaz, Albert; Domingo Domingo, 
José

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

Tot el producte havia estat distribuït ja que s’havia ela-
borat en dates anteriors al febrer de 2008. La distribució 
havia estat a nivell de tot Espanya a oficines de farmàcia 
i parafamàcia. Es van distribuir a Catalunya un total de 
10.386 unitats.

A nivell de l’estat espanyol s’han distribuït un total de 
55.448 unitats (incloses les de Catalunya).

Barcelona, 8 d’octubre de 2008

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

El curs 2008-2009 el Departament d’Educació dispo-
sa d’un programa de reutilització de llibres de text i 
material curricular al que s’hi acolliran previsiblement 
277.945 alumnes i, amb conveni amb el Ministeri, d’una 
convocatòria d’ajuts per a l’adquisició de llibres de text i 
material didàctic complementari a la que s’hi acolliran 
previsiblement 116.630 alumnes.

El passat curs 2007-2008 266.400 alumnes es van be-
neficiar del programa de reutilització de llibres de text i 
material curricular i 90.036 alumnes d’ajuts individuals 
per a l’adquisició de llibres de text i material didàctic 
complementari.

En l’actual curs 2008-2009 participen en el programa 
de reutilització de llibres de text un total de 1.202 cen-
tres.

La despesa pressupostada per al curs 2008-2009 és de 
12.340.000 euros per al programa cooperatiu per al 
foment de la reutilització de llibres de text i material 
curricular i de 11.663.049 euros per a ajuts individuals 
per a l’adquisició de llibres de text i material didàctic 
complementari.

El curs 2007-2008 s’hi van destinar un total de 
12.685.309,14 euros, dels quals, 4.327.375 corresponien 
a reutilització de llibres de text i material curricular i 
8.357.934,14 a ajuts per a l’adquisició de llibres de text 
i material didàctic complementari.

Barcelona, 8 d’octubre de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	els	mòduls	prefabricats	del	
curs	2008-2009
Tram. 314-13559/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-13559/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els mòduls prefabricats del curs 2008-2009

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 correspon informar del següent:

Es tramet en annex informació relativa al nombre de 
mòduls prefabricats instal·lats en centres educatius per 

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	plantilla	de	mestres
Tram. 314-13556/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-13556/08

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

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 correspon informar del següent:

Es tramet en annexos informació relativa a la plantilla 
del cos de docents de Catalunya depenents del Depar-
tament d’Educació.

– Annex I, Professorat per ensenyaments.

– Annex II, Professorat per grups d’edats i ensenya-
ments.

Barcelona, 6 d’octubre 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	la	gratuïtat	i	la	reutilització	
dels	llibres	de	text	i	sobre	els	ajuts	per	
a	adquirir-los
Tram. 314-13558/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-13558/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la gratuïtat i la reutilització dels llibres de text i sobre 
els ajuts per a adquirir-los

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Mejías Sánchez, Carina
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	places	de	llars	d’infants	
públiques	a	l’Alt	Camp	i	sobre	les	pre-
inscripcions	per	al	curs	2008-2009
Tram. 314-13566/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-13566/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les places de llars d’infants públiques a l’Alt Camp i 
sobre les preinscripcions per al curs 2008-2009

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, es dóna resposta a les iniciatives parlamen-
tàries amb número de tramitació 314-13566/08 a 314-
13606/08:

Es tramet en Annex I informació relativa a les places 
públiques d’educació infantil de 1r cicle ofertes a Cata-
lunya per al curs 2008/2009, amb el desglossament per 
comarca, municipi i titularitat del centre.

Es tramet en Annex II informació relativa a les dades de 
preinscripció per al curs 2008/2009 a 1r cicle d’educa-
ció infantil en les llars d’infants de titularitat del Depar-
tament d’Educació, amb el desglossament per Serveis 
Territorials, municipi, preinscripcions presentades, ate-
ses pel Departament i no ateses pel Departament.

Barcelona, 8 d’octubre 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.

al curs 2008/2009, amb el desglossament per municipis, 
comarques i districtes.

Barcelona, 8 d’octubre 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	les	obres	públiques	de	la	Ge-
neralitat	amb	relació	a	l’aplicació	de	la	
Carta	municipal	de	Barcelona
Tram. 314-13563/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-13563/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les obres públiques de la Generalitat amb relació a 
l’aplicació de la Carta municipal de 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, em plau fer-vos avi-
nent les següents consideracions:

La Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cul-
tural Català i el Decret 175/1994, de 28 de juny, sobre 
l’u per cent cultural estableixen quines obres de compe-
tència de la Generalitat estan subjectes a l’1% cultural i 
quin és el procediment per a fer-lo efectiu.

Així, de la totalitat de les obres iniciades a Barcelona 
durant el 2007 i primer semestre del 2008, només dues 
estan subjectes a l’esmentat 1% cultural.

Barcelona, 6 d’octubre de 2008

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Fascicle segon
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	places	de	llars	d’infants	
públiques	a	l’Alta	Ribagorça	i	sobre	les	
preinscripcions	per	al	curs	2008-2009
Tram. 314-13570/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13566/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	places	de	llars	d’infants	
públiques	a	l’Anoia	i	sobre	les	preins-
cripcions	per	al	curs	2008-2009
Tram. 314-13571/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13566/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	places	de	llars	d’infants	
públiques	al	Bages	i	sobre	les	preins-
cripcions	per	al	curs	2008-2009
Tram. 314-13572/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13566/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	places	de	llars	d’infants	
públiques	a	l’Alt	Empordà	i	sobre	les	
pre	inscripcions	per	al	curs	2008-2009
Tram. 314-13567/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13566/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	places	de	llars	d’infants	
públiques	a	l’Alt	Penedès	i	sobre	les	
preinscripcions	per	al	curs	2008-2009
Tram. 314-13568/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13566/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	places	de	llars	d’infants	
públiques	a	l’Alt	Urgell	i	sobre	les	pre-
inscripcions	per	al	curs	2008-2009
Tram. 314-13569/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13566/08.
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	places	de	llars	d’infants	
públiques	al	Baix	Llobregat	i	sobre	les	
preinscripcions	per	al	curs	2008-2009
Tram. 314-13576/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13566/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	places	de	llars	d’infants	
públiques	al	Baix	Penedès	i	sobre	les	
preinscripcions	per	al	curs	2008-2009
Tram. 314-13577/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13566/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	places	de	llars	d’infants	
públiques	al	Barcelonès	i	sobre	les	pre-
inscripcions	per	al	curs	2008-2009
Tram. 314-13578/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13566/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	places	de	llars	d’infants	
públiques	al	Baix	Camp	i	sobre	les	pre-
inscripcions	per	al	curs	2008-2009
Tram. 314-13573/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13566/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	places	de	llars	d’infants	
públiques	al	Baix	Ebre	i	sobre	les	pre-
inscripcions	per	al	curs	2008-2009
Tram. 314-13574/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13566/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	places	de	llars	d’infants	
públiques	al	Baix	Empordà	i	sobre	les	
preinscripcions	per	al	curs	2008-2009
Tram. 314-13575/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13566/08.
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	places	de	llars	d’infants	
públiques	al	Garraf	i	sobre	les	preins-
cripcions	per	al	curs	2008-2009
Tram. 314-13582/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13566/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	places	de	llars	d’infants	
públiques	a	les	Garrigues	i	sobre	les	
preinscripcions	per	al	curs	2008-2009
Tram. 314-13583/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13566/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	places	de	llars	d’infants	
públiques	a	la	Garrotxa	i	sobre	les	pre-
inscripcions	per	al	curs	2008-2009
Tram. 314-13584/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13566/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	places	de	llars	d’infants	
públiques	al	Berguedà	i	sobre	les	pre-
inscripcions	per	al	curs	2008-2009
Tram. 314-13579/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13566/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	places	de	llars	d’infants	
públiques	a	la	Cerdanya	i	sobre	les	pre-
inscripcions	per	al	curs	2008-2009
Tram. 314-13580/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13566/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	places	de	llars	d’infants	
públiques	a	la	Conca	de	Barberà	i	so-
bre	les	preinscripcions	per	al	curs	2008-
2009
Tram. 314-13581/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13566/08.
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	places	de	llars	d’infants	
públiques	a	la	Noguera	i	sobre	les	pre-
inscripcions	per	al	curs	2008-2009
Tram. 314-13588/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13566/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	places	de	llars	d’infants	
públiques	a	Osona	i	sobre	les	preins-
cripcions	per	al	curs	2008-2009
Tram. 314-13589/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13566/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	places	de	llars	d’infants	
públiques	al	Pallars	Jussà	i	sobre	les	
preinscripcions	per	al	curs	2008-2009
Tram. 314-13590/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13566/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	places	de	llars	d’infants	
públiques	al	Gironès	i	sobre	les	preins-
cripcions	per	al	curs	2008-2009
Tram. 314-13585/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13566/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	places	de	llars	d’infants	
públiques	al	Maresme	i	sobre	les	pre-
inscripcions	per	al	curs	2008-2009
Tram. 314-13586/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13566/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	places	de	llars	d’infants	
públiques	al	Montsià	i	sobre	les	preins-
cripcions	per	al	curs	2008-2009
Tram. 314-13587/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13566/08.
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	places	de	llars	d’infants	
públiques	al	Priorat	i	sobre	les	preins-
cripcions	per	al	curs	2008-2009
Tram. 314-13594/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13566/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	places	de	llars	d’infants	
públiques	a	la	Ribera	d’Ebre	i	sobre	les	
preinscripcions	per	al	curs	2008-2009
Tram. 314-13595/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13566/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	places	de	llars	d’infants	
públiques	al	Ripollès	i	sobre	les	preins-
cripcions	per	al	curs	2008-2009
Tram. 314-13596/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13566/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	places	de	llars	d’infants	
públiques	al	Pallars	Sobirà	i	sobre	les	
preinscripcions	per	al	curs	2008-2009
Tram. 314-13591/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13566/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	places	de	llars	d’infants	
públiques	al	Pla	de	l’Estany	i	sobre	les	
preinscripcions	per	al	curs	2008-2009
Tram. 314-13592/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13566/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	places	de	llars	d’infants	
públiques	al	Pla	d’Urgell	i	sobre	les	pre-
inscripcions	per	al	curs	2008-2009
Tram. 314-13593/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13566/08.
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	places	de	llars	d’infants	
públiques	al	Solsonès	i	sobre	les	pre-
inscripcions	per	al	curs	2008-2009
Tram. 314-13600/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13566/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	places	de	llars	d’infants	
públiques	al	Tarragonès	i	sobre	les	pre-
inscripcions	per	al	curs	2008-2009
Tram. 314-13601/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13566/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	places	de	llars	d’infants	
públiques	a	la	Terra	Alta	i	sobre	les	pre-
inscripcions	per	al	curs	2008-2009
Tram. 314-13602/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13566/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	places	de	llars	d’infants	
públiques	a	la	Segarra	i	sobre	les	pre-
inscripcions	per	al	curs	2008-2009
Tram. 314-13597/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13566/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	places	de	llars	d’infants	
públiques	al	Segrià	i	sobre	les	preins-
cripcions	per	al	curs	2008-2009
Tram. 314-13598/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13566/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	places	de	llars	d’infants	
públiques	a	la	Selva	i	sobre	les	preins-
cripcions	per	al	curs	2008-2009
Tram. 314-13599/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13566/08.
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	places	de	llars	d’infants	
públiques	al	Vallès	Oriental	i	sobre	les	
preinscripcions	per	al	curs	2008-2009
Tram. 314-13606/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13566/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	l’import	de	les	subvencions	i	
els	ajuts	reconeguts	a	les	associacions	
empresarials	els	anys	2004,	2005,	2006	
i	2007
Tram. 314-13607/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-13607/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import de les subvencions i els ajuts reconeguts a les 
associacions empresarials els anys 2004, 2005, 2006 
i 2007

Grup Parlamentari: Mixt

Proponents: Rivera Díaz, Albert; Domingo Domingo, 
José

D’acord amb allò que disposen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, em plau donar 
resposta conjunta a les preguntes 314-13607/08 i 314-
13608/08.

Entenem que l’Iltre. Sr. Diputat es vol referir a les pre-
guntes anteriors NT: 314-08886/08; 314-08887/08; i 
314-0888/08.

Així mateix, per donar resposta a les preguntes 314-
13607/08 i 314-13608/0/08 us fem saber que l’Iltre. Di-
putat trobarà la informació que sol·licita, a la resposta 
núm. d’entrada al Registre del Parlament 26.363 de 21 
de maig de 2008, de la sol·licitud d’Informació i Do-
cumentació NT: 320-00423/08, presentada per l’Iltre 
senyor José Domingo Domingo, Diputat al Parlament 
de Catalunya del Grup parlamentari Mixt.

Barcelona, 2 d’octubre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	places	de	llars	d’infants	
públiques	a	l’Urgell	i	sobre	les	preins-
cripcions	per	al	curs	2008-2009
Tram. 314-13603/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13566/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	places	de	llars	d’infants	
públiques	a	la	Val	d’Aran	i	sobre	les	pre-
inscripcions	per	al	curs	2008-2009
Tram. 314-13604/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13566/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	places	de	llars	d’infants	pú-
bliques	al	Vallès	Occidental	i	sobre	les	
preinscripcions	per	al	curs	2008-2009
Tram. 314-13605/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13566/08.
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	principals	característiques	
de	l’Agència	d’Inspecció	Laboral
Tram. 314-13610/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-13610/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les principals característiques de l’Agència d’Inspecció 
Laboral

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’Agència Catalana d’Inspecció de Treball (ACIT) neix 
per donar compliment als articles 170.2 i 138.2 de l’Es-
tatut d’Autonomia de Catalunya, fruit de la voluntat de 
crear un model d’organització propi per a Catalunya, 
congruent amb les peculiaritats de la funció inspecto-
ra, amb el marc català de relacions laborals i amb el 
sistema productiu de l’economia catalana en la qual es 
desenvolupen.

Com a futur marc institucional per a la integració dels 
serveis d’inspecció de treball que l’Administració Gene-
ral de l’Estat traspassarà l’any vinent, l’Agència unifica-
rà les funcions d’inspecció de les normes de seguretat i 
salut en el treball, d’assessorament tècnic a les empreses 
i centres de treball i de suport i assistència tècnica a 
la Inspecció de Treball en aquest àmbit, integrant en 
la seva estructura organitzativa els serveis d’inspecció 
de treball i d’assessorament tècnic del Departament de 
Treball.

Aquest model organitzatiu, pioner en el conjunt de l’Es-
tat, és el d’una entitat de dret públic, dependent del De-
partament de Treball, amb plena capacitat i autonomia 
per a l’exercici de les seves funcions, en el qual l’actua-
ció, l’organització i el funcionament es basa en els prin-
cipis de legalitat, objectivitat, eficàcia, eficiència, trans-
parència i qualitat en el servei a la ciutadania. L’objectiu 
és combatre, amb agilitat i fermesa, la precarietat labo-
ral, la sinistralitat laboral, la desigualtat, la discrimina-
ció i l’exclusió laboral dels menys afavorits. Per aquest 
motiu, l’Agència incorporarà també en la seva compo-
sició i normes de funcionament els principis i obligaci-
ons que es deriven dels Convenis número 81, 129 i 150 
de l’Organització Internacional del Treball.

La col·laboració i coordinació institucional en matèria 
d’inspecció de treball i seguretat social serà una de les 
prioritats de l’Agència, donant així resposta a la voluntat 

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	l’import	de	les	subvencions	
i	els	ajuts	agregats	a	les	associacions	
empresarials	els	anys	2004,	2005,	2006	
i	2007
Tram. 314-13608/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-13607/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	l’oferiment	de	feina	en	la	cam-
panya	agrària	de	les	Terres	de	Lleida	a	
treballadors	desocupats	del	sector	de	
la	construcció
Tram. 314-13609/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-13609/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’oferiment de feina en la campanya agrària de les Ter-
res de Lleida a treballadors desocupats del sector de la 
construcció

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Borràs i Solé, Meritxell

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

El Departament de Treball, a través del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya (SOC), ha fet un total de 1.583 trucades 
a persones desocupades del sector de la construcció per 
oferir-los treballar a la campanya agrària de Lleida.

En aquests moments, s’està procedint a actualitzar el 
nombre d’aquests treballadors incorporats finalment a 
la campanya, la qual va finalitzar el passat 30 de se-
tembre.

Barcelona, 8 d’octubre de 2008

Mar Serna i Calvo
Consellera de Treball
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	els	mòduls	prefabricats	que	
té	previst	comprar	o	llogar	durant	l’exer-
cici	del	2008	per	a	utilitzar	com	a	instal-
lacions	provisionals	en	centres	d’edu-
cació	infantil,	primària	i	secundària
Tram. 314-13616/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-13616/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els mòduls prefabricats que té previst comprar o llogar 
durant l’exercici del 2008 per a utilitzar com a instal-
lacions provisionals en centres d’educació infantil, pri-
mària i secundària

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Rigau i Oliver, Irene; Ruiz i Isern, Merit-
xell

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

Es tramet en annex informació relativa al nombre de 
mòduls llogats amb opció de compra per a l’exercici 
2008, amb el desglossament comarques, municipis i 
centres.

Barcelona, 6 d’octubre 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.

expressada en l’Acord Estratègic per a la Internaciona-
lització, la Qualitat de l’Ocupació i la Competitivitat de 
l’Economia Catalana.

Barcelona, 8 d’octubre de 2008

Mar Serna i Calvo
Consellera de Treball

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	accions	per	a	impulsar	el	
mercat	del	sector	dels	electrodomès-
tics
Tram. 314-13611/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-13611/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions per a impulsar el mercat del sector dels elec-
trodomèstics

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 Govern de Catalunya està implementant mesures 
per tal de fer front a la pèrdua d’activitat en sectors 
o empreses exposades a la competència internacional, 
així com per afrontar les conseqüències generals que la 
desacceleració econòmica està tenint al nostre país.

Des del Departament de Treball, i amb independència 
del sector econòmic del qual provenen, s’està aplicant 
i intensificant un Pla Integral de suport a les persones 
aturades. Aquest Pla es concreta, d’una banda, en pro-
grames de formació laboral per a la creació d’ocupació 
en sectors econòmics emergents, els quals contribueixen 
no només a la millora de l’ocupabilitat de les persones, 
sinó també a la competitivitat i al desenvolupament de 
les empreses i del territori.

D’altra banda, en base a l’Acord estratègic 2005-2007 i 
2008-2010, s’està impulsant la qualificació professional 
dels treballadors/ores en actiu, a través d’adaptar l’oferta 
formativa a les necessitats de les empreses i a aquells 
sectors actualment amb capacitat de creació de llocs de 
treball (com poden ser les tecnologies, la logística o la 
qualitat, entre d’altres).

Barcelona, 8 d’octubre de 2008

Mar Serna i Calvo
Consellera de Treball
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del Departament d’Acció Social i Ciutadania des del 15 
de juliol de 2008

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 
l’acord de govern de la Generalitat, pel qual s’aproven 
mesures de control de la despesa dels departaments 
de l’Administració de la Generalitat i de les entitats 
integrants del seu sector públic durant l’exercici pres-
supostari 2008, vigent des del passat 15 de juliol, cal 
tenir present que, pel que fa a centres del departament 
d’Acció Social i Ciutadania, la major part de processos 
de cobertura de llocs de treball, en les seves diferents 
modalitats i pel període de referència (juliol-agost) ja 
estaven planificats prèviament i, per tant, ja s’havien 
realitzat les contractacions corresponents.

Pel que fa a situacions sobrevingudes, s’ha donat co-
bertura a les contractacions necessàries per garantir 
la prestació del servei en els centres esmentats. D’altra 
banda, la Comissió de Coordinació Corporativa, en les 
sessions dels dies 2 i 9 de setembre, va excepcionar de 
l’aplicació de l’esmentat acord de govern la cobertura de 
llocs vacants en els centres del departament, en conside-
rar-se personal adscrit a la prestació directa de serveis 
públics de caràcter bàsic.

Barcelona, 6 d’octubre de 2008

Carme Capdevila i Palau
Consellera d’Acció Social i Ciutadania

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	participació	de	la	Generali-
tat	en	el	vintè	aniversari	del	Festival	de	
Cinema	de	Girona
Tram. 314-13689/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-13689/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la participació de la Generalitat en el vintè aniversari 
del Festival de Cinema de Girona

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Puigdemont i Casamajó, Carles

En resposta a la pregunta amb núm. de tramitació 314-
13689/08, formulada per l’Il·lustre Senyor Carles Puig-
demont i Casamajó, diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 144 del Reglament del Parlament de Catalunya, i en 
nom del Govern, em correspon informar del següent:

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	de	mòduls	prefabri-
cats	l’inici	del	curs	escolar	2008-2009
Tram. 314-13618/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-13618/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de mòduls prefabricats l’inici del curs escolar 
2008-2009

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Rigau i Oliver, Irene; Ruiz i Isern, Merit-
xell

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

Es tramet en annex informació relativa al nombre total 
de mòduls prefabricats que acolliran alumnes a l’inici 
del curs escolar 2008/2009, amb el desglossament per 
Serveis Territorials i per etapes educatives.

Barcelona, 8 d’octubre 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	vacants	i	inci-
dències	de	personal	que	no	han	estat	
cobertes	en	els	centres	i	els	equipa-
ments	socials	del	Departament	d’Acció	
Social	i	Ciutadania	des	del	15	de	juliol	
de	2008
Tram. 314-13625/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-13625/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de vacants i incidències de personal que no han 
estat cobertes en els centres i els equipaments socials 
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1.27.10.

Pregunta	a	la	directora	general	de	la	
Corporació	Catalana	de	Mitjans	Audio-
visuals	a	respondre	oralment	en	comis-
sió	sobre	l’estudi	amb	relació	al	consum	
audiovisual	de	la	població	immigrada
Tram. 312-00182/08

Substanciació

Sessió núm. 16 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el dia 10.10.2008 (DSPC-C 392).

Pregunta	a	la	directora	general	de	la	
Corporació	Catalana	de	Mitjans	Audiovi-
suals	a	respondre	oralment	en	comissió	
sobre	la	carta	que	li	van	trametre	els	se-
cretaris	generals	de	Comissions	Obre-
res,	la	Unió	General	de	Treballadors	i	la	
Unió	Sindical	Obrera	de	Catalunya
Tram. 312-00183/08

Substanciació

Sessió núm. 16 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el dia 10.10.2008 (DSPC-C 392).

Pregunta	a	la	directora	general	de	la	
Corporació	Catalana	de	Mitjans	Audio-
visuals	a	respondre	oralment	en	comis-
sió	sobre	els	criteris	per	a	convocar	i	
desconvocar	programes	de	debat	entre	
representants	polítics	parlamentaris
Tram. 312-00184/08

Substanciació

Sessió núm. 16 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el dia 10.10.2008 (DSPC-C 392).

L’Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC), 
adscrit al Departament de Cultura i Mitjans de Comu-
nicació, va publicar al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya núm. 5155, de 18 de juny de 2008, la re-
solució CMC/1885/2008, de 5 de juny, per la qual es 
convoca concurs públic per a la concessió de subven-
cions per a l’organització a Catalunya d’esdeveniments 
audiovisuals, així com per a la seva promoció i difusió, 
a la qual es va acollir l’Associació Festival de Cinema 
de Girona.

El passat 17 de setembre es va reunir la comissió as-
sessora per tal de valorar les sol·licituds presentades 
d’acord amb els criteris establerts a les bases de la con-
vocatòria, publicades al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya núm. 5142, de 30 de maig de 2008. En 
data 2 d’octubre de 2008 el director de l’ICIC va dictar 
resolució de concessió de subvenció per un import de 
4.000 euros a l’Associació Festival de Cinema de Giro-
na per a l’organització de la 20a edició del Festival de 
Cinema de Girona.

Barcelona, 10 d’octubre de 2008

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

1.27. CONTROL PARLAMENTARI DE LA CORPO-
RACIó CATALANA DE MITJANS AUDIOVISU-
ALS

1.27.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIó

Pregunta	a	la	directora	general	de	la	
Corporació	Catalana	de	Mitjans	Audio-
visuals	a	respondre	oralment	en	comis-
sió	sobre	els	criteris	per	a	garantir	la	
pluralitat	i	l’objectivitat	en	el	seguiment	
i	el	tractament	de	l’activitat	política	i	par-
lamentària	a	TV3	i	Catalunya	Ràdio
Tram. 312-00181/08

Substanciació

Sessió núm. 16 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el dia 10.10.2008 (DSPC-C 392).
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Pregunta	al	president	del	Consell	de	
Govern	de	la	Corporació	Catalana	de	
Mitjans	Audiovisuals	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	criteri	de	se-
lecció	de	les	notícies	que	apareixen	als	
informatius
Tram. 322-00067/08

Substanciació

Sessió núm. 16 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el dia 10.10.2008 (DSPC-C 392).

Pregunta	al	president	del	Consell	de	Go-
vern	de	la	Corporació	Catalana	de	Mit-
jans	Audiovisuals	a	respondre	oralment	
en	comissió	sobre	la	retransmissió	de	
les	competicions	de	Fórmula	1
Tram. 322-00068/08

Substanciació

Sessió núm. 16 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el dia 10.10.2008 (DSPC-C 392).

Pregunta	al	president	del	Consell	de	
Govern	de	la	Corporació	Catalana	de	
Mitjans	Audiovisuals	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	els	indicadors	
relatius	a	la	nova	programació	de	Cata-
lunya	Ràdio
Tram. 322-00069/08

Substanciació

Sessió núm. 16 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el dia 10.10.2008 (DSPC-C 392).

Pregunta	al	president	del	Consell	de	Go-
vern	de	la	Corporació	Catalana	de	Mit-
jans	Audiovisuals	a	respondre	oralment	
en	comissió	sobre	les	mesures	pressu-
postàries	per	a	l’assoliment	dels	objec-
tius	del	contracte	programa	pel	que	fa	
a	les	audiències
Tram. 322-00064/08

Substanciació

Sessió núm. 16 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el dia 10.10.2008 (DSPC-C 392).

Pregunta	al	president	del	Consell	de	Go-
vern	de	la	Corporació	Catalana	de	Mit-
jans	Audiovisuals	a	respondre	oralment	
en	comissió	sobre	les	aportacions	pres-
supostàries	previstes	per	al	2009
Tram. 322-00065/08

Substanciació

Sessió núm. 16 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el dia 10.10.2008 (DSPC-C 392).

Pregunta	al	president	del	Consell	de	Go-
vern	de	la	Corporació	Catalana	de	Mit-
jans	Audiovisuals	a	respondre	oralment	
en	comissió	sobre	el	pluralisme	dels	
mitjans	de	la	Corporació
Tram. 322-00066/08

Substanciació

Sessió núm. 16 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el dia 10.10.2008 (DSPC-C 392).
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Pregunta	al	president	del	Consell	de	
Govern	de	la	Corporació	Catalana	de	
Mitjans	Audiovisuals	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	l’audiència	i	la	
publicitat	del	setembre	del	2008
Tram. 322-00073/08

Substanciació

Sessió núm. 16 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el dia 10.10.2008 (DSPC-C 392).

Pregunta	al	president	del	Consell	de	Go-
vern	de	la	Corporació	Catalana	de	Mit-
jans	Audiovisuals	a	respondre	oralment	
en	comissió	sobre	el	garantiment	de	la	
presència	dels	principals	grups	socials	
en	les	emissores	de	la	Corporació
Tram. 322-00074/08

Substanciació

Sessió núm. 16 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el dia 10.10.2008 (DSPC-C 392).

Pregunta	al	president	del	Consell	de	
Govern	de	la	Corporació	Catalana	de	
Mitjans	Audiovisuals	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	l’orientació	i	els	
criteris	que	han	d’inspirar	el	llibre	d’estil	
dels	mitjans	de	la	Corporació
Tram. 322-00075/08

Substanciació

Sessió núm. 16 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el dia 10.10.2008 (DSPC-C 392).

Pregunta	al	president	del	Consell	de	Go-
vern	de	la	Corporació	Catalana	de	Mit-
jans	Audiovisuals	a	respondre	oralment	
en	comissió	sobre	l’abast	de	la	imple-
mentació	del	segon	múltiplex	de	TV3
Tram. 322-00070/08

Substanciació

Sessió núm. 16 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el dia 10.10.2008 (DSPC-C 392).

Pregunta	al	president	del	Consell	de	
Govern	de	la	Corporació	Catalana	de	
Mitjans	Audiovisuals	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	balanç	dels	
set	primers	mesos	de	funcionament	del	
Consell
Tram. 322-00071/08

Substanciació

Sessió núm. 16 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el dia 10.10.2008 (DSPC-C 392).

Pregunta	al	president	del	Consell	de	Go-
vern	de	la	Corporació	Catalana	de	Mit-
jans	Audiovisuals	a	respondre	oralment	
en	comissió	sobre	la	presència	d’infor-
mació	relativa	a	afers	europeus	en	la	
programació
Tram. 322-00072/08

Substanciació

Sessió núm. 16 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el dia 10.10.2008 (DSPC-C 392).
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Pregunta	al	president	del	Consell	de	Go-
vern	de	la	Corporació	Catalana	de	Mit-
jans	Audiovisuals	a	respondre	oralment	
en	comissió	sobre	l’informe	del	Consell	
de	l’Audiovisual	de	Catalunya	relatiu	a	
la	qualitat	de	la	llengua	en	els	mitjans	
audiovisuals
Tram. 322-00079/08

Substanciació

Sessió núm. 16 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el dia 10.10.2008 (DSPC-C 392).

Pregunta	al	president	del	Consell	de	
Govern	de	la	Corporació	Catalana	de	
Mitjans	Audiovisuals	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	els	criteris	i	els	
motius	del	doblatge	dels	testimonis	de	
les	informacions	que	s’emeten	pels	ca-
nals	de	Televisió	de	Catalunya
Tram. 322-00080/08

Substanciació

Sessió núm. 16 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el dia 10.10.2008 (DSPC-C 392).

Pregunta	al	president	del	Consell	de	Go-
vern	de	la	Corporació	Catalana	de	Mit-
jans	Audiovisuals	a	respondre	oralment	
en	comissió	sobre	les	audiències	de	les	
emissions	digitals	en	la	fase	de	transi-
ció	del	sistema	analògic	al	digital
Tram. 322-00081/08

Substanciació

Sessió núm. 16 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el dia 10.10.2008 (DSPC-C 392).

Pregunta	al	president	del	Consell	de	Go-
vern	de	la	Corporació	Catalana	de	Mit-
jans	Audiovisuals	a	respondre	oralment	
en	comissió	sobre	la	creació	de	la	figura	
del	defensor	de	l’audiència
Tram. 322-00076/08

Substanciació

Sessió núm. 16 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el dia 10.10.2008 (DSPC-C 392).

Pregunta	al	president	del	Consell	de	Go-
vern	de	la	Corporació	Catalana	de	Mit-
jans	Audiovisuals	a	respondre	oralment	
en	comissió	sobre	els	indicadors	de	se-
guiment	dels	nous	canals	de	la	Corpo-
ració
Tram. 322-00077/08

Substanciació

Sessió núm. 16 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el dia 10.10.2008 (DSPC-C 392).

Pregunta	al	president	del	Consell	de	
Govern	de	la	Corporació	Catalana	de	
Mitjans	Audiovisuals	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	actuacions	
previstes	de	TV3	adreçades	a	la	pobla-
ció	nouvinguda
Tram. 322-00078/08

Substanciació

Sessió núm. 16 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el dia 10.10.2008 (DSPC-C 392).
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2.25.10.

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	les	observa-
cions	i	els	suggeriments	presentats	al	
Pla	territorial	parcial	del	Camp	de	Tar-
ragona
Tram. 311-00607/08

Retirada

Retirada: Carles Sala i Roca, del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió.

Sessió núm. 25 de la Comissió de Política Territorial, 
tinguda el dia 15.10.2008 (DSPC-C 397).

Pregunta	al	president	del	Consell	de	Go-
vern	de	la	Corporació	Catalana	de	Mit-
jans	Audiovisuals	a	respondre	oralment	
en	comissió	sobre	els	acords	de	Televi-
sió	de	Catalunya	amb	IB3	i	Canal	9	per	a	
la	reciprocitat	de	les	emissions
Tram. 322-00082/08

Substanciació

Sessió núm. 16 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el dia 10.10.2008 (DSPC-C 392).
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	pla	de	xoc	del	
Síndic	de	Greuges	per	a	reduir	el	nom-
bre	d’agressions	al	personal	dels	cen-
tres	sanitaris
Tram. 311-01108/08

Anunci
M. Belén Pajares i Ribas, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Salut, 09.10.08

A lA MesA del PArlAMent

M. Belén Pajares i Ribas, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveu l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta al Govern per tal que li 
sigui contestada oralment en la Comissió de Salut: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quin és el capteniment del Govern envers el pla de 
xoc que proposa el Síndic de Greuges per reduir les 
agressions al personal sanitari?

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2008

M. Belén Pajares i Ribas

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	les	actuacions	
per	a	reduir	el	nombre	d’agressions	al	
personal	dels	centres	sanitaris
Tram. 311-01107/08

Anunci
M. Belén Pajares i Ribas, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Salut, 09.10.08

A lA MesA del PArlAMent

M. Belén Pajares i Ribas, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveu l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta al Govern per tal que li 
sigui contestada oralment en la comissió de Salut: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quines actuacions ha posat en marxa el Departament 
de Salut per tal de reduir el nombre d’agressions al per-
sonal dels centres sanitaris de Catalunya?

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2008

M. Belén Pajares i Ribas
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	nombre	d’ex-
pedients	de	regulació	d’ocupació	pre-
sentats	del	gener	al	setembre	del	2007
Tram. 311-01296/08

Anunci
Meritxell Borràs i Solé, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de 
Treball, Indústria, Comerç i Turisme, 08.10.08

A lA MesA de lA CoMissió de trebAll, indústriA, Co-
Merç i turisMe

Meritxell Borràs i Solé, diputada del Grup de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 
143.3 del Reglament de la Cambra formula la següent 
pregunta al Govern amb resposta oral en comissió.

– Quants Expedients de Regulació d’Ocupació es van pre-
sentar des del mes de gener al mes de setembre de 2007?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2008

Meritxell Borràs i Solé
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	nombre	de	
treballadors	afectats	per	expedients	de	
regulació	d’ocupació	del	gener	al	se-
tembre	del	2007
Tram. 311-01297/08

Anunci
Meritxell Borràs i Solé, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de 
Treball, Indústria, Comerç i Turisme, 08.10.08

A lA MesA de lA CoMissió de trebAll, indústriA, Co-
Merç i turisMe

Meritxell Borràs i Solé, diputada del Grup de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 
a l’article 143.3 del Reglament de la Cambra formula 
la següent pregunta al Govern amb resposta oral en 
comissió.

– Quin és el nombre de treballadors/es afectats/des per 
Expedients de Regulació d’Ocupació des del mes de 
gener al mes de setembre de 2007?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2008

Meritxell Borràs i Solé
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	nombre	d’ex-
pedients	de	regulació	d’ocupació	pre-
sentats	el	2007
Tram. 311-01294/08

Anunci
Meritxell Borràs i Solé, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de 
Treball, Indústria, Comerç i Turisme, 08.10.08

A lA MesA de lA CoMissió de trebAll, indústriA, Co-
Merç i turisMe

Meritxell Borràs i Solé, diputada del Grup de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 
143.3 del Reglament de la Cambra formula la següent 
pregunta al Govern amb resposta oral en comissió.

– Quants Expedients de Regulació d’Ocupació es van 
presentar l’any 2007?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2008

Meritxell Borràs i Solé
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	nombre	d’ex-
pedients	de	regulació	d’ocupació	pre-
sentats	del	gener	al	setembre	del	2008
Tram. 311-01295/08

Anunci
Meritxell Borràs i Solé, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de 
Treball, Indústria, Comerç i Turisme, 08.10.08

A lA MesA de lA CoMissió de trebAll, indústriA, Co-
Merç i turisMe

Meritxell Borràs i Solé, diputada del Grup de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 
a l’article 143.3 del Reglament de la Cambra formula 
la següent pregunta al Govern amb resposta oral en 
comissió.

– Quants Expedients de Regulació d’Ocupació es van 
presentar del gener al setembre de 2008?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2008

Meritxell Borràs i Solé
Diputada del G. P. de CiU
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	els	sectors	amb	
més	expedients	de	regulació	d’ocupació	
del	gener	al	setembre	del	2008
Tram. 311-01300/08

Anunci
Meritxell Borràs i Solé, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de 
Treball, Indústria, Comerç i Turisme, 08.10.08

A lA MesA de lA CoMissió de trebAll, indústriA, Co-
Merç i turisMe

Meritxell Borràs i Solé, diputada del Grup de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 
a l’article 143.3 del Reglament de la Cambra formula 
la següent pregunta al Govern amb resposta oral en 
comissió.

– Quins són els sectors on més Expedients de Regulació 
d’Ocupació s’han presentat des del mes de gener al mes 
de setembre de 2008?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2008

Meritxell Borràs i Solé
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	calendari	pre-
vist	per	a	la	construcció	del	centre	peni-
tenciari	Els	Plans,	a	Tàrrega	(Urgell)
Tram. 311-01301/08

Anunci
Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de 
Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, 14.10.08

A lA MesA de lA CoMissió de JustíCiA, dret i seguretAt 
CiutAdAnA

Marta Alòs i Lòpez, diputada del Grup 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 resposta oralment en Co-
missió,

Davant de l’anunci del Govern de paralitzar sine die la 
construcció del centre penitenciari Els Plans de Tàr-
rega

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	nombre	de	
treballadors	afectats	per	expedients	de	
regulació	d’ocupació	del	gener	al	se-
tembre	del	2008
Tram. 311-01298/08

Anunci
Meritxell Borràs i Solé, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de 
Treball, Indústria, Comerç i Turisme, 08.10.08

A lA MesA de lA CoMissió de trebAll, indústriA, Co-
Merç i turisMe

Meritxell Borràs i Solé, diputada del Grup de Convergèn-
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article a l’arti-
cle 143.3 del Reglament de la Cambra formula la següent 
pregunta al Govern amb resposta oral en comissió.

– Quin és el nombre de treballadors/es afectats/des per 
Expedients de Regulació d’Ocupació des del mes de 
gener al mes de setembre de 2008?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2008

Meritxell Borràs i Solé
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	els	sectors	amb	
més	expedients	de	regulació	d’ocupació	
del	gener	al	setembre	del	2007
Tram. 311-01299/08

Anunci
Meritxell Borràs i Solé, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de 
Treball, Indústria, Comerç i Turisme, 08.10.08

A lA MesA de lA CoMissió de trebAll, indústriA, Co-
Merç i turisMe

Meritxell Borràs i Solé, diputada del Grup de Convergèn-
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article a l’arti-
cle 143.3 del Reglament de la Cambra formula la següent 
pregunta al Govern amb resposta oral en comissió.

– Quins van ser els sectors on més Expedients de Regu-
lació d’Ocupació es van presentar des del mes de gener 
al mes de setembre de 2007?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2008

Meritxell Borràs i Solé
Diputada del G. P. de CiU
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	repercus-
sions	a	l’Urgell	de	la	paralització	de	les	
obres	de	construcció	del	centre	peni-
tenciari	Els	Plans,	a	Tàrrega	(Urgell)
Tram. 311-01303/08

Anunci
Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de 
Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, 14.10.08

A lA MesA de lA CoMissió de JustíCiA, dret i seguretAt 
CiutAdAnA

Marta Alòs i Lòpez, diputada del Grup 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 resposta oralment en Co-
missió,

Davant de l’anunci del Govern de paralitzar sine die la 
construcció del centre penitenciari Els Plans de Tàr-
rega

– Quina repercussió creu el Govern que pot tenir per 
a la comarca de l’Urgell la paralització d’aquest centre 
penitenciari?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2008

Marta Alòs i Lòpez
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	considera-
ció	del	conseller	d’Agricultura,	Alimen-
tació	i	Acció	Rural	sobre	el	Reial	decret	
1382/2008
Tram. 311-01304/08

Anunci
xavier Pallarès i Povill, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, 14.10.08

A lA MesA de lA CoMissió d’AgriCulturA, rAMAderiA 
i PesCA

Xavier Pallarès i Povill, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 143 del Reglament de la Cambra, formula la 

– Quin és el calendari previst per a la construcció 
d’aquest centre penitenciari?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2008

Marta Alòs i Lòpez
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	raons	per	
les	quals	no	es	va	informar	l’alcalde	
de	Tàrrega	(Urgell)	de	l’aturada	de	les	
obres	de	construcció	del	centre	peni-
tenciari	Els	Plans
Tram. 311-01302/08

Anunci
Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de 
Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, 14.10.08

A lA MesA de lA CoMissió de JustíCiA, dret i seguretAt 
CiutAdAnA

Marta Alòs i Lòpez, diputada del Grup 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 resposta oralment en Co-
missió,

Davant de l’anunci del Govern de paralitzar sine die la 
construcció del centre penitenciari Els Plans de Tàr-
rega.

– Com és que el Govern no va informar a l’alcalde de 
Tàrrega tal i com aquest ha declarat públicament als 
mitjans de comunicació?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2008

Marta Alòs i Lòpez
Diputada del G. P. de CiU
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	control	del	
virus	de	la	llengua	blava	en	el	bestiar
Tram. 311-01306/08

Anunci
xavier Pallarès i Povill, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, 14.10.08

A lA MesA de lA CoMissió d’AgriCulturA, rAMAderiA 
i PesCA

Xavier Pallarès i Povill, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 143 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta al Govern, per tal que sigui resposta 
oralment en comissió.

– Després de la detecció del virus de la llengua blava 
que afecta al sector ramader del nostre país, preveu el 
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural 
més flexibilitat en el control d’aquest virus?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2008

Xavier Pallarès i Povill
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	coneixement	
que	el	Departament	d’Agricultura,	Ali-
mentació	i	Acció	Rural	té	de	la	situació	
de	l’ocupació	al	sector	agrari	el	primer	
semestre	del	2008
Tram. 311-01307/08

Anunci
xavier Pallarès i Povill, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, 14.10.08

A lA MesA de lA CoMissió d’AgriCulturA, rAMAderiA 
i PesCA

Xavier Pallarès i Povill, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 143 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta al Govern, per tal que sigui resposta 
oralment en comissió.

– Després de contrastar les dades de la davallada de 
l’ocupació agrària respecte l’any 2007, té constància el 

següent pregunta al Govern, per tal que sigui resposta 
oralment en comissió.

– Atesa la publicació del Reial Decret 1382/2008, d’1 
d’agost, que afecta directament a les jubilacions dels 
nostres pagesos, quina consideració en té el Conseller 
d’Agricultura?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2008

Xavier Pallarès i Povill
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	gestions	del	
Departament	d’Agricultura,	Alimentació	
i	Acció	Rural	per	a	impulsar	la	modifica-
ció	del	Reial	decret	1382/2008
Tram. 311-01305/08

Anunci
xavier Pallarès i Povill, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, 14.10.08

A lA MesA de lA CoMissió d’AgriCulturA, rAMAderiA 
i PesCA

Xavier Pallarès i Povill, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 143 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta al Govern, per tal que sigui resposta 
oralment en comissió.

– Atesa la publicació del Reial Decret 1382/2008, d’1 
d’agost, que afecta directament a les jubilacions dels 
nostres pagesos, quines gestions ha fet o pensa fer el 
Departament d’Agricultura per impulsar la modificació 
d’aquest Reial decret?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2008

Xavier Pallarès i Povill
Diputat del G. P. de CiU
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següent pregunta al Govern, per tal que sigui resposta 
oralment en comissió.

– Quina és la valoració del Govern del conveni signat 
el mes de setembre passat entre el Departament d’Agri-
cultura, Alimentació i Acció Rural i la cadena de super-
mercats Caprabo-Eroski per a promocionar els produc-
tes catalans?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2008

Xavier Pallarès i Povill
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	accions	
previstes	arran	de	la	reacció	produïda	
en	diversos	àmbits	per	la	signatura	d’un	
conveni	entre	el	Departament	d’Agricul-
tura,	Alimentació	i	Acció	Rural	i	la	cade-
na	de	supermercats	Caprabo-Eroski
Tram. 311-01310/08

Anunci
xavier Pallarès i Povill, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 33647 i 33735 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca, 14.10.08

A lA MesA de lA CoMissió d’AgriCulturA, rAMAderiA 
i PesCA

Xavier Pallarès i Povill, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 143 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta al Govern, per tal que sigui resposta 
oralment en comissió.

Atesa la reacció produïda entre el sector agrari, sindi-
cats, Confederació de Comerç de Catalunya i mitjans 
de comunicació entre d’altres, arran de la signatura del 
conveni –signat el mes de setembre passat– entre el 
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural 
amb la cadena de supermercats Caprabo-Eroski per a 
promocionar productes catalans,

– Quines accions preveu dur a terme el Govern?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2008

Xavier Pallarès i Povill
Diputat del G. P. de CiU

Departament d’Agricultura que l’ocupació del sector 
agrari es situa el primer semestre del 2008 en 66.850 
persones?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2008

Xavier Pallarès i Povill
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	convocatò-
ria	dels	programes	de	desenvolupament	
rural	Leader
Tram. 311-01308/08

Anunci
xavier Pallarès i Povill, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, 14.10.08

A lA MesA de lA CoMissió d’AgriCulturA, rAMAderiA 
i PesCA

Xavier Pallarès i Povill, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 143 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta al Govern, per tal que sigui resposta 
oralment en comissió.

– Quina valoració fa el Govern de la convocatòria dels 
programes de desenvolupament rural Leader?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2008

Xavier Pallarès i Povill
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	conveni	sig-
nat	entre	el	Departament	d’Agricultura,	
Alimentació	i	Acció	Rural	i	la	cadena	de	
supermercats	Caprabo-Eroski
Tram. 311-01309/08

Anunci
xavier Pallarès i Povill, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, 14.10.08

A lA MesA de lA CoMissió d’AgriCulturA, rAMAderiA 
i PesCA

Xavier Pallarès i Povill, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 143 del Reglament de la Cambra, formula la 
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– Davant dels expedients d’incorporació de joves agri-
cultors lligada al cessament anticipat d’un altre pagès, 
quina valoració en fa el conseller d’Agricultura, Ali-
mentació i Acció Rural?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2008

Xavier Pallarès i Povill
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	temps	que	
els	joves	agricultors	tarden	a	cobrar	les	
subvencions	directes	a	fons	perdut
Tram. 311-01313/08

Anunci
xavier Pallarès i Povill, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, 14.10.08

A lA MesA de lA CoMissió d’AgriCulturA, rAMAderiA 
i PesCA

Xavier Pallarès i Povill, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 143 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta al Govern, per tal que sigui resposta 
oralment en comissió.

– Quina valoració en fa l’Honorable Conseller d’Agri-
cultura, Alimentació i Acció Rural, en relació al temps 
que es tarda en cobrar les subvencions directes a fons 
perdut per part dels joves pagesos?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2008

Xavier Pallarès i Povill
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	retard	en	la	
resolució	dels	expedients	d’ajuts	per	a	
la	primera	instal·lació	de	joves	agricul-
tors	i	per	a	la	modernització	de	les	ex-
plotacions	agràries
Tram. 311-01311/08

Anunci
xavier Pallarès i Povill, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 33648 i 33736 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca, 14.10.08

A lA MesA de lA CoMissió d’AgriCulturA, rAMAderiA 
i PesCA

Xavier Pallarès i Povill, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 143 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta al Govern, per tal que sigui resposta 
oralment en comissió.

– Quina valoració en fa el Conseller d’Agricultura del 
retard en la resolució dels expedients d’ajuts per a la 
primera instal·lació de joves agricultors i agricultores, i 
a la modernització de les explotacions agràries?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2008

Xavier Pallarès i Povill
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	els	expedients	
d’incorporacions	de	joves	agricultors	lli-
gades	al	cessament	anticipat	d’un	altre	
agricultor
Tram. 311-01312/08

Anunci
xavier Pallarès i Povill, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, 14.10.08

A lA MesA de lA CoMissió d’AgriCulturA, rAMAderiA 
i PesCA

Xavier Pallarès i Povill, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 143 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta al Govern, per tal que sigui resposta 
oralment en comissió.
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que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

El President de la Generalitat en el darrer Debat sobre 
l’Orientació Política General del Govern va anunciar 
que es milloraria la qualitat de l’aigua dels nostres rius 
mitjançant la construcció al llarg del proper període 
d’un miler de noves depuradores.

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parla-
mentari: 

1. En quines localitats està previst que es construeixin el 
miler de noves depuradores que va anunciar el President 
de la Generalitat en el darrer debat sobre l’Orientació 
Política General del Govern celebrat al Parlament?

2. Quina és la data prevista d’entrada en funcionament 
de cadascuna d’aquestes depuradores?

3. Quin és el pressupost que pensa destinar el Govern 
a construir aquestes 1.000 depuradores i com es pensa 
finançar?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2008

Santi Rodríguez i Serra

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residenci-
al	estratègica	de	Sitges	(Garraf)
Tram. 314-14043/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 33279 i 33737 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial 
a la Comarca de l’Alt Penedès Garraf al municipi de 
Sitges?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	accions	
del	conseller	d’Agricultura,	Alimentació	
i	Acció	Rural	davant	el	Govern	de	l’Estat	
per	a	donar	compliment	a	la	Resolució	
250/VIII	del	Parlament,	sobre	el	Pla	de	
suport	al	sector	vitivinícola
Tram. 311-01314/08

Anunci
xavier Pallarès i Povill, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, 14.10.08

A lA MesA de lA CoMissió d’AgriCulturA, rAMAderiA 
i PesCA

Xavier Pallarès i Povill, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 143 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta al Govern, per tal que sigui resposta 
oralment en comissió.

Atesa la Resolució 250/VIII del Parlament de Catalu-
nya, sobre el Pla de suport al sector vitivinícola, adop-
tada per totes les forces polítiques,

– Quines accions ha dut a terme el conseller d’Agri-
cultura, Alimentació i Acció Rural davant del Govern 
de l’Estat per tal de donar compliment a aquesta Re-
solució?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2008

Xavier Pallarès i Povill
Diputat del G. P. de CiU

3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	construcció	d’un	miler	de	
depuradores
Tram. 314-14042/08

Formulació
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Santi Rodríguez i Serra, diputat del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
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– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial a 
la Comarca de l’Alt Penedès al municipi de Vilafranca 
del Penedès anomenada les Bassetes I?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residen-
cial	estratègica	de	Vilanova	i	la	Geltrú	
(Garraf)
Tram. 314-14046/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 33282 i 33737 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina es la situació de l’àrea estratègica residencial 
a la Comarca de l’Alt Penedès al municipi de Vilanova 
i la Geltrú?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residenci-
al	estratègica	d’Abrera	(Baix	Llobregat)
Tram. 314-14047/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 33283 i 33737 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	
escrit	sobre	la	situació	de	l’àrea	resi-
dencial	estratègica	del	sector	de	la	Pe-
legrina,	de	Vilafranca	del	Penedès	(Alt	
Penedès)
Tram. 314-14044/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 33280 i 33737 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial a 
la Comarca de l’Alt Penedès al municipi de Vilafranca 
del Penedès anomenada la Pelegrina?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residen-
cial	estratègica	del	sector	de	les	Bas-
setes,	de	Vilafranca	del	Penedès	(Alt	
Penedès)
Tram. 314-14045/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 33281 i 33737 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 



21 d’octubre de 2008 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 334

70

TRAMITACIONS EN CURS

3.25.15.

Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial 
a la Comarca del Baix Llobregat al municipi d’Espar-
reguera?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residen-
cial	estratègica	del	sector	de	Montesa,	
d’Esplugues	de	Llobregat	(Baix	Llobre-
gat)
Tram. 314-14050/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 33286 i 33737 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial a 
la Comarca del Baix Llobregat al municipi d’Esplugues 
anomenada Montesa?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial a 
la Comarca del Baix Llobregat al municipi d’Abrera?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residen-
cial	estratègica	de	Cornellà	(Baix	Llo-
bregat)
Tram. 314-14048/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 33284 i 33737 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial 
a la Comarca del Baix Llobregat al municipi de Cor-
nellà?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residen-
cial	estratègica	d’Esparreguera	(Baix	
Llobregat)
Tram. 314-14049/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 33285 i 33737 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
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– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial 
a la Comarca del Baix Llobregat al municipi de Mar-
torell?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residen-
cial	estratègica	d’Olesa	de	Montserrat	
(Baix	Llobregat)
Tram. 314-14053/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 33289 i 33737 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial a 
la Comarca del Baix Llobregat al municipi d’Olesa?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residencial	
estratègica	del	sector	de	l’Eixample	Sud,	
del	Prat	de	Llobregat	(Baix	Llobregat)
Tram. 314-14054/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 33290 i 33737 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residen-
cial	estratègica	del	sector	de	Can	Cer-
vera,	d’Esplugues	de	Llobregat	(Baix	
Llobregat)
Tram. 314-14051/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 33287 i 33737 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial a 
la Comarca del Baix Llobregat al municipi d’Esplugues 
anomenada Can Cervera?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residen-
cial	estratègica	de	Martorell	(Baix	Llo-
bregat)
Tram. 314-14052/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 33288 i 33737 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residenci-
al	estratègica	de	Sant	Boi	de	Llobregat	
(Baix	Llobregat)
Tram. 314-14056/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 33292 i 33737 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial 
a la Comarca del Baix Llobregat al municipi de Sant 
Boi de Llobregat?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residenci-
al	estratègica	de	Sant	Joan	Despí	(Baix	
Llobregat)
Tram. 314-14057/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 33293 i 33737 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial a 
la Comarca del Baix Llobregat al municipi del Prat de 
Llobregat anomenada Eixample Sud?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residen-
cial	estratègica	del	sector	Ronda	del	
Sud	-	Aeroport,	del	Prat	de	Llobregat	
(Baix	Llobregat)
Tram. 314-14055/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 33291 i 33737 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial a 
la Comarca del Baix Llobregat al municipi del Prat de 
Llobregat anomenada Ronda del Sud - Aeroport?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García
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Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial 
a la Comarca del Baix Llobregat al municipi de Santa 
Coloma de Cervelló?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	sancions	per	excés	de	ve-
locitat	imposades	en	vies	de	l’àrea	me-
tropolitana	de	Barcelona	amb	limitació	
de	la	velocitat	a	80	km/h	el	2007	i	els	pri-
mers	sis	mesos	del	2008
Tram. 314-14060/08

Formulació
José Domingo Domingo, del Grup Mixt

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMento

José Domingo Domingo, Portavoz adjunto del Grupo 
Parlamentario Mixto perteneciente a Ciutadans - Par-
tido de la Ciudadanía, de acuerdo con lo previsto por 
los artículos 141 y 144 del Reglamento de la Cámara, 
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada 
con respuesta escrita.

En relación al el establecimiento de un máximo de ve-
locidad de 80 km/h en la primera corona del área me-
tropolitana de Barcelona en aplicación del Decreto 
152/2007, de 10 de julio, de aprobación del Plan de 
actuación para a la mejora de la calidad del aire en los 
municipios declarados zonas de protección especial de 
el ambiente atmosférico mediante el Decreto 226/2006, 
de 23 de mayo,

Interesa saber a este diputado y a su Grupo Parlamen-
tario:

1. ¿Cuántas sanciones se han impuesto por exceso de 
velocidad en las autopistas, autovías y carreteras prin-
cipales de la zona 1 durante cada uno de los meses del 
año 2007 y los seis primeros meses del 2008?

2. ¿Cuánto dinero se ha recaudado en concepto de san-
ciones por exceso de velocidad en las autopistas, auto-
vías y carreteras principales de la zona 1 durante cada 
uno de los meses del año 2007 y los seis primeros meses 
del 2008?

Palau del Parlament, 6 de octubre de 2008

El Portavoz adjunto de C’s
José Domingo Domingo

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial 
a la Comarca del Baix Llobregat al municipi de Sant 
Joan Despí?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residenci-
al	estratègica	de	Sant	Vicenç	dels	Horts	
(Baix	Llobregat)
Tram. 314-14058/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 33294 i 33737 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial 
a la Comarca del Baix Llobregat al municipi de Sant 
Vicenç dels Horts?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residenci-
al	estratègica	de	Santa	Coloma	de	Cer-
velló	(Baix	Llobregat)
Tram. 314-14059/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 33295 i 33737 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
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En relación a la 2ª Fiesta de la Cooperación Catalana 
celebrada el 4 de octubre de 2008,

Interesa saber a este diputado y a su Grupo Parlamen-
tario:

1. ¿Cuánto ha costado dicho evento, especificando de 
manera separada la organización, promoción y empre-
sas contratadas?

2. ¿Qué entidades fueron invitadas?

3. ¿Cuántas personas asistieron?

Palau del Parlament, 6 de octubre de 2008

El Portavoz adjunto de C’s
José Domingo Domingo

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	transferències	que	rep	del	
Govern	de	l’Estat	per	a	la	traducció	de	
documents	oficials
Tram. 314-14063/08

Formulació
Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Josep Llobet i Navarro, diputat del Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parla-
mentari: 

– Rep la Generalitat de Catalunya alguna transferència 
del Govern de l’Estat per a la traducció de documents 
oficials? En cas afirmatiu, quin és aquest import?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2008

Josep Llobet i Navarro

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	cost	de	l’acte	institucional	
celebrat	al	parc	de	la	Ciutadella	amb	
motiu	de	l’Onze	de	Setembre
Tram. 314-14061/08

Formulació
Albert Rivera Díaz, juntament amb 
un altre diputat del Grup Mixt
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

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 acto institucional en el Parque de la Ciu-
dadela, organizado por el Gobierno de la Generalitat y 
el Parlamento de Cataluña con motivo de la celebración 
del 11 de septiembre de 2008,

Interesa saber a este diputado y a su Grupo Parlamen-
tario:

– ¿Cuánto ha costado dicho acto, especificando acondi-
cionamiento de la zona, instalaciones, contratación de 
empresas, orquestas, intérpretes y actores?

Palau del Parlament, 6 de octubre de 2008

El Portavoz El diputado de C’s
Albert Rivera Diaz José Domingo Domingo

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	segona	edició	de	la	Festa	
de	la	Cooperació	Catalana
Tram. 314-14062/08

Formulació
José Domingo Domingo, del Grup Mixt
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMento

José Domingo Domingo, Portavoz adjunto del Grupo 
Parlamentario Mixto perteneciente a Ciutadans - Par-
tido de la Ciudadanía, de acuerdo con lo previsto por 
los artículos 141 y 144 del Reglamento de la Cámara, 
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada 
con respuesta escrita.
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residen-
cial	estratègica	de	Badalona	(Barcelo-
nès)
Tram. 314-14065/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial a 
la Comarca del Barcelonès al municipi de Badalona?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residen-
cial	estratègica	de	Barcelona
Tram. 314-14066/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial a 
la Comarca del Barcelonès a la Ciutat de Barcelona?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	l’adjudicació	de	dues	promo-
cions	d’habitatge	protegit	a	Abrera	(Baix	
Llobregat)
Tram. 314-14064/08

Formulació
Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Josep Llobet i Navarro, diputat del Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

L’Incasol està construint, a través d’un conveni amb 
l’Ajuntament d’Abrera, dues promocions d’habitatge al 
municipi d’Abrera, a Can Morral, que consten d’un total 
de 179 habitatges.

Un cop feta l’adjudicació dels habitatges, aquests no 
s’ha pogut adjudicar en la seva totalitat per diversos 
motius.

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quin ha estat el resultat de l’adjudicació dels habitat-
ges protegits de Can Morral a Abrera (Baix Llobregat)? 
Quants habitatges han estat adjudicats i quants no?

2. Quants d’aquests habitatges adjudicats són habitatges 
adaptats per a persones amb discapacitat?

3. Està previst que els habitatges no adjudicats ara 
s’ofertin de nou i en quin moment i condicions està pre-
vist fer-ho?

4. Preveu el Govern de destinar els habitatges no adju-
dicats a persones amb discapacitat?

5. Ha rebut la Generalitat alguna petició de l’Ajuntament 
d’Abrera en el sentit de destinar preferentment els habi-
tatges no adjudicats a persones amb discapacitat?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2008

Josep Llobet i Navarro
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residen-
cial	estratègica	de	Sant	Adrià	de	Besòs	
(Barcelonès)
Tram. 314-14069/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial 
a la Comarca del Barcelonès al municipi de Sant Adrià 
del Besòs?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residen-
cial	estratègica	del	sector	de	la	Bastida,	
de	Santa	Coloma	de	Gramenet	(Barce-
lonès)
Tram. 314-14070/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial a 
la Comarca del Barcelonès, al municipi de Santa Colo-
ma de Gramenet, anomenada la Bastida?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residencial	
estratègica	del	sector	de	la	Remonta,	de	
l’Hospitalet	de	Llobregat	(Barcelonès)
Tram. 314-14067/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial a 
la Comarca del Barcelonès al municipi de l’Hospitalet 
anomenada la Remonta?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residenci-
al	estratègica	del	sector	de	la	Florida,	de	
l’Hospitalet	de	Llobregat	(Barcelonès)
Tram. 314-14068/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial a 
la Comarca del Barcelonès al municipi de l’Hospitalet 
anomenada la Florida?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García



Núm. 334 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 21 d’octubre de 2008

77

TRAMITACIONS EN CURS

3.25.15.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residen-
cial	estratègica	de	Malgrat	de	Mar	(Ma-
resme)
Tram. 314-14073/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial a la 
Comarca del Maresme, al municipi de Malgrat de Mar?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residenci-
al	estratègica	de	Pineda	(Maresme)
Tram. 314-14074/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial a 
la Comarca del Maresme al municipi de Pineda?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residenci-
al	estratègica	del	sector	dels	Safaretjos,	
de	Santa	Coloma	de	Gramenet	(Barce-
lonès)
Tram. 314-14071/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial a 
la Comarca del Barcelonès, al municipi de Santa Colo-
ma de Gramenet, anomenada Safaretjos?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residenci-
al	estratègica	d’Argentona	(Maresme)
Tram. 314-14072/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial a 
la Comarca del Maresme al municipi d’Argentona?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residenci-
al	estratègica	de	Barberà	del	Vallès	(Va-
llès	Occidental)
Tram. 314-14077/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial a 
la Comarca del Vallès Occidental al municipi de Bar-
berà del Vallès?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residenci-
al	estratègica	del	sector	del	Turuguet,	de	
Castellar	del	Vallès	(Vallès	Occidental)
Tram. 314-14078/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial a 
la Comarca del Vallès Occidental al municipi de Cas-
tellar del Vallès anomenada Turuguet?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residen-
cial	estratègica	del	sector	de	Sant	Pere,	
de	Tordera	(Maresme)
Tram. 314-14075/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial a 
la Comarca del Maresme, al municipi de Tordera, ano-
menada Sant Pere?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residenci-
al	estratègica	del	sector	de	Sant	Pere	-	
Enric	Granados,	de	Tordera	(Maresme)
Tram. 314-14076/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial a 
la Comarca del Maresme, al municipi de Tordera, ano-
menada Sant Pere - E. Granados?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residen-
cial	estratègica	de	Montcada	i	Reixac	
(Vallès	Occidental)
Tram. 314-14081/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial a 
la Comarca del Vallès Occidental al municipi de Mont-
cada i Reixac?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residenci-
al	estratègica	del	sector	de	Can	Puigge-
ner,	de	Sabadell	(Vallès	Occidental)
Tram. 314-14082/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial 
a la Comarca del Vallès Occidental, al municipi de Sa-
badell, anomenada Can Puiggener?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residen-
cial	estratègica	del	sector	del	Nou	Ei-
xample,	de	Castellar	del	Vallès	(Vallès	
Occidental)
Tram. 314-14079/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial a 
la Comarca del Vallès Occidental, al municipi de Cas-
tellar del Vallès, anomenada nou eixample?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residenci-
al	estratègica	de	Cerdanyola	del	Vallès	
(Vallès	Occidental)
Tram. 314-14080/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial a 
la Comarca del Vallès Occidental, al municipi de Cer-
danyola del Vallès?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residen-
cial	estratègica	de	Terrassa	(Vallès	Oc-
cidental)
Tram. 314-14085/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residenci-
al a la Comarca del Vallès Occidental, al municipi de 
Terrassa?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residenci-
al	estratègica	de	Cardedeu	(Vallès	Ori-
ental)
Tram. 314-14086/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial a la 
Comarca del Vallès Oriental al municipi de Cardedeu?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residen-
cial	estratègica	del	sector	de	Torre	Ro-
meu,	de	Sabadell	(Vallès	Occidental)
Tram. 314-14083/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial a 
la Comarca del Vallès Occidental al municipi de Saba-
dell anomenada Torre Romeu?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residen-
cial	estratègica	de	Santa	Perpètua	de	la	
Mogoda	(Vallès	Occidental)
Tram. 314-14084/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial a 
la Comarca del Vallès Occidental al municipi de Santa 
Perpètua de la Mogoda?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García
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3.25.15.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residenci-
al	estratègica	de	Montmeló	(Vallès	Ori-
ental)
Tram. 314-14089/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial a la 
Comarca del Vallès Oriental al municipi de Montmeló?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residen-
cial	estratègica	de	Parets	del	Vallès	(Va-
llès	Oriental)
Tram. 314-14090/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial 
a la Comarca del Vallès Oriental al municipi de Parets 
del Vallès?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residenci-
al	estratègica	de	Granollers	(Vallès	Ori-
ental)
Tram. 314-14087/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial 
a la Comarca del Vallès Oriental al municipi de Gra-
nollers?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residen-
cial	estratègica	de	la	Llagosta	(Vallès	
Oriental)
Tram. 314-14088/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residenci-
al a la Comarca del Vallès Oriental al municipi de la 
Llagosta?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García
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3.25.15.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residenci-
al	estratègica	de	Les	(Val	d’Aran)
Tram. 314-14093/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial a 
la Comarca de l’Alt Pirineu i Aran al municipi de Les?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residenci-
al	estratègica	de	Puigcerdà	(Cerdanya)
Tram. 314-14094/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial 
a la Comarca de l’Alt Pirineu i Aran al municipi de 
Puigcerdà?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residenci-
al	estratègica	de	la	Roca	del	Vallès	(Va-
llès	Oriental)
Tram. 314-14091/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial a 
la Comarca del Vallès Oriental al municipi de la Roca 
del Vallès?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residen-
cial	estratègica	de	Sant	Celoni	(Vallès	
Oriental)
Tram. 314-14092/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial 
a la Comarca del Vallès Oriental al municipi de Sant 
Celoni?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García
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3.25.15.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residen-
cial	estratègica	de	Calafell	(Baix	Pene-
dès)
Tram. 314-14097/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial al 
Camp de Tarragona al municipi de Calafell?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residenci-
al	estratègica	de	Cambrils	(Baix	Camp)
Tram. 314-14098/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial al 
Camp de Tarragona al municipi de Cambrils?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residenci-
al	estratègica	de	Sort	(Pallars	Sobirà)
Tram. 314-14095/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial a la 
Comarca de l’Alt Pirineu i Aran al municipi de Sort?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residenci-
al	estratègica	de	Tremp	(Pallars	Jussà)
Tram. 314-14096/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial a 
la Comarca de l’Alt Pirineu i Aran al municipi de 
Tremp?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García
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3.25.15.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residen-
cial	estratègica	dels	Pallaresos	(Tarra-
gonès)
Tram. 314-14101/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residenci-
al al Camp de Tarragona al municipi dels Pallaresos-
Tarragona?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residenci-
al	estratègica	de	Perafort	(Tarragonès)
Tram. 314-14102/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial al 
Camp de Tarragona al municipi de Perafort?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residenci-
al	estratègica	de	Falset	(Priorat)
Tram. 314-14099/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial al 
Camp de Tarragona al municipi de Falset?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residen-
cial	estratègica	de	Montblanc	(Conca	de	
Barberà)
Tram. 314-14100/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial, al 
Camp de Tarragona, al municipi de Montblanc?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García
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3.25.15.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residenci-
al	estratègica	del	sector	de	la	Canonja,	
de	Tarragona
Tram. 314-14105/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial 
al Camp de Tarragona, a la Ciutat de Tarragona, ano-
menada la Canonja?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residen-
cial	estratègica	del	sector	del	Pou	Bo-
ronat,	de	Tarragona
Tram. 314-14106/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial 
al Camp de Tarragona, a la Ciutat de Tarragona ano-
menada Pou Boronat?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residenci-
al	estratègica	de	Reus	(Baix	Camp)
Tram. 314-14103/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial 
al Camp de Tarragona al municipi de Reus?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residen-
cial	estratègica	de	Santa	Oliva	(Baix	Pe-
nedès)
Tram. 314-14104/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial al 
Camp de Tarragona al municipi de Santa Oliva?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García
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3.25.15.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residen-
cial	estratègica	del	carrer	de	Girona,	del	
Vendrell	(Baix	Penedès)
Tram. 314-14109/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial al 
Camp de Tarragona, al municipi del Vendrell, al carrer 
Girona?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residen-
cial	estratègica	de	Vila-seca	(Tarrago-
nès)
Tram. 314-14110/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial al 
Camp de Tarragona, al municipi de Vila-Seca?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residenci-
al	estratègica	de	Valls	(Alt	Camp)
Tram. 314-14107/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial al 
Camp de Tarragona, al municipi de Valls?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residen-
cial	estratègica	del	sector	de	les	Mates,	
del	Vendrell	(Baix	Penedès)
Tram. 314-14108/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial 
al Camp de Tarragona, al municipi del Vendrell, ano-
menada Les Mates?

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García
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matèries no lingüístiques en francès? En cas afirmatiu, 
quants centres formaran part d’aquesta experiència? 
Quins centres són i on estan ubicats?

8. Està previst ampliar aquest conveni de col·laboració 
per a potenciar l’estudi del català en altres països, i per 
potenciar la llengua pròpia d’un tercer país a Catalu-
nya?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2008

Carina Mejías Sánchez

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	
escrit	sobre	el	procediment	per	a	ins-
criure’s	al	Registre	d’Empreses	Acredi-
tades
Tram. 314-14112/08

Formulació
Meritxell Borràs i Solé, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Meritxell Borràs i Solé, Diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Govern,

El passat 26 d’agost s’exhauria el termini per a la ins-
cripció al Registre d’Empreses Acreditades (REA) en 
el qual les empreses constructores han de certificar que 
compleixen les condicions de seguretat que fixa la llei.

– Quin procediment s’havia de seguir per tal d’inscriu-
re’s al Registre d’Empreses Acreditades (REA)?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2008

Meritxell Borràs i Solé
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	signatura	d’un	conveni	de	
col·laboració	entre	la	Generalitat	i	l’Aca-
dèmia	de	Montpeller
Tram. 314-14111/08

Formulació
Carina Mejías Sánchez, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Carina Mejías Sánchez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

El passat dissabte 4 d’octubre de 2008, el Conseller 
d’Educació i el rector de la Acadèmia de Montpeller 
i canceller d’Universitats en la regió de Languedoc-
Rousillon, van signar un acord de col·laboració per a 
potenciar l’estudi del català en el Departament francès 
dels Pirineus Orientals, i del francès als centres educa-
tius catalans.

L’acord preveu la creació d’una xarxa entre els centres 
educatius d’aquest Departament del sud de França que 
realitzen l’ensenyament en francès i en català, i dels 
centres de Catalunya que participen en el projecte 
«Emile».

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

1. Quines són les causes que han motivat la signatura 
d’aquest acord de col·laboració?

2. Existeix una previsió pressupostària per a l’aplicació 
d’aquest conveni? En cas d’existir, quina és la dotació 
pressupostària que des del Govern de la Generalitat es 
destina per a portar a la pràctica aquest conveni de col-
laboració? Desglossar per conceptes.

3. Quan està previst la creació de la xarxa de centres del 
sud de França en els que s’imparteixi l’ensenyament en 
francès i en català?

4. Quants centres està previst que siguin membre d’a-
questa xarxa al sud de França?

5. A quina tipologia de centres està dirigit aquest con-
veni de col·laboració? Quants centres públics i quants 
centres privats es subscriuran a aquest conveni?

6. Els centres educatius que formin part del conveni de 
col·laboració rebran algun tipus d’aportació econòmica? 
En cas afirmatiu, quin és l’import que rebran cadascun 
dels centres? Desglossar per centres.

7. Existeix una previsió sobre quants centres a Cata-
lunya, que pertanyen al projecte «Emile» impartiran 
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– A 25 de setembre de 2008 quantes inscripcions hi ha 
hagut al Registre d’Empreses Acreditades (REA)?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2008

Meritxell Borràs i Solé
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	verificació	que	el	Departa-
ment	de	Treball	fa	de	la	documentació	
aportada	per	a	la	inscripció	al	Registre	
d’Empreses	Acreditades
Tram. 314-14115/08

Formulació
Meritxell Borràs i Solé, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Meritxell Borràs i Solé, Diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Govern,

El passat 26 d’agost s’exhauria el termini per a la ins-
cripció al Registre d’Empreses Acreditades (REA) en 
el qual les empreses constructores han de certificar que 
compleixen les condicions de seguretat que fixa la llei.

– Com verifica el Departament de Treball la documen-
tació que s’aporta al Registre d’Empreses Acreditades 
(REA)?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2008

Meritxell Borràs i Solé
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	dificultat	que	l’ús	de	mit-
jans	telemàtics	ha	pogut	comportar	per	
a	la	inscripció	al	Registre	d’Empreses	
Acreditades
Tram. 314-14116/08

Formulació
Meritxell Borràs i Solé, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Meritxell Borràs i Solé, Diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	previsió	del	Departament	de	
Treball	sobre	el	nombre	d’inscripcions	
al	Registre	d’Empreses	Acreditades
Tram. 314-14113/08

Formulació
Meritxell Borràs i Solé, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Meritxell Borràs i Solé, Diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Govern,

El passat 26 d’agost s’exhauria el termini per a la ins-
cripció al Registre d’Empreses Acreditades (REA) en 
el qual les empreses constructores han de certificar que 
compleixen les condicions de seguretat que fixa la llei.

– Quina previsió feia el Departament de Treball del 
nombre d’inscripcions al Registre d’Empreses Acredi-
tades (REA)?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2008

Meritxell Borràs i Solé
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	d’inscripcions	al	
Registre	d’Empreses	Acreditades	fins	
al	25	de	setembre	de	2008
Tram. 314-14114/08

Formulació
Meritxell Borràs i Solé, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Meritxell Borràs i Solé, Diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Govern,

El passat 26 d’agost s’exhauria el termini per a la ins-
cripció al Registre d’Empreses Acreditades (REA) en 
el qual les empreses constructores han de certificar que 
compleixen les condicions de seguretat que fixa la llei.
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	temps	que	transcorre	en-
tre	la	inscripció	al	Registre	d’Empreses	
Acreditades	i	l’atorgament	de	la	confor-
mitat
Tram. 314-14118/08

Formulació
Meritxell Borràs i Solé, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Meritxell Borràs i Solé, Diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Govern,

El passat 26 d’agost s’exhauria el termini per a la ins-
cripció al Registre d’Empreses Acreditades (REA) en 
el qual les empreses constructores han de certificar que 
compleixen les condicions de seguretat que fixa la llei.

– Quin ha estat el termini mig entre la inscripció al Re-
gistre d’Empreses Acreditades (REA) i la conformitat 
d’aquesta per part dels funcionaris del Registre?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2008

Meritxell Borràs i Solé
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	possible	obertura	d’un	nou	
termini	d’inscripció	al	Registre	d’Empre-
ses	Acreditades
Tram. 314-14119/08

Formulació
Meritxell Borràs i Solé, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Meritxell Borràs i Solé, Diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Govern,

El passat 26 d’agost s’exhauria el termini per a la ins-
cripció al Registre d’Empreses Acreditades (REA) en 
el qual les empreses constructores han de certificar que 
compleixen les condicions de seguretat que fixa la llei.

a l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Govern,

El passat 26 d’agost s’exhauria el termini per a la ins-
cripció al Registre d’Empreses Acreditades (REA) en 
el qual les empreses constructores han de certificar que 
compleixen les condicions de seguretat que fixa la llei.

– Considera el Departament de Treball que el fet que la 
inscripció en el Registre d’Empreses Acreditades (REA) 
sigui a través de mitjans telemàtics ha pogut dificultar 
la mateixa?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2008

Meritxell Borràs i Solé
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	suficiència	dels	mitjans	te-
lemàtics	emprats	per	a	fer	la	inscripció	
al	Registre	d’Empreses	Acreditades
Tram. 314-14117/08

Formulació
Meritxell Borràs i Solé, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Meritxell Borràs i Solé, Diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Govern,

El passat 26 d’agost s’exhauria el termini per a la ins-
cripció al Registre d’Empreses Acreditades (REA) en 
el qual les empreses constructores han de certificar que 
compleixen les condicions de seguretat que fixa la llei.

– Considera el Govern han estat suficients els mitjans 
telemàtics que s’ha posat per a fer front a aquesta ins-
cripció al Registre d’Empreses Acreditades (REA)?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2008

Meritxell Borràs i Solé
Diputada del G. P. de CiU

Fascicle tercer
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a l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Govern,

Després de la incorporació de 184 persones com a per-
sonal de reforç a les oficines del Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC),

– Els 184 nous efectius, a quines oficines del SOC ani-
ran a reforçar?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2008

Meritxell Borràs i Solé
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	creació	de	tres-cents	punts	
d’autoservei	del	Servei	d’Ocupació	de	
Catalunya
Tram. 314-14122/08

Formulació
Meritxell Borràs i Solé, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Meritxell Borràs i Solé, Diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Govern,

– On es crearan els 300 punts d’autoservei del Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC) anunciats pel Depar-
tament de Treball?

Es demana població i, en el cas de ciutats, districtes o 
barris.

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2008

Meritxell Borràs i Solé
Diputada del G. P. de CiU

– Les empreses que passat el termini màxim d’ins-
cripció al Registre d’Empreses Acreditades (REA) no 
ho hagin pogut fer, tindran algun altre termini per a 
fer-ho?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2008

Meritxell Borràs i Solé
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	distribució	territorial	dels	
treballadors	del	Servei	d’Ocupació	de	
Catalunya
Tram. 314-14120/08

Formulació
Meritxell Borràs i Solé, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Meritxell Borràs i Solé, Diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Govern,

Després de la incorporació de 184 persones com a per-
sonal de reforç a les oficines del Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC),

– Com quedaran distribuïts territorialment els treba-
lladors del SOC?

Es demana el nombre de treballadors a cadascuna de 
les 70 oficines del SOC repartides per tot Catalunya.

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2008

Meritxell Borràs i Solé
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	oficines	del	Servei	d’Ocu-
pació	de	Catalunya	que	es	reforçaran	
amb	la	incorporació	de	nou	personal
Tram. 314-14121/08

Formulació
Meritxell Borràs i Solé, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Meritxell Borràs i Solé, Diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
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– Es pensa informar als veïns/es de la zona del per què 
de l’aturada d’aquestes obres?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2008

Meritxell Borràs i Solé
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	repercussió	de	les	limita-
cions	pressupostàries	de	la	Generalitat	
en	l’execució	de	les	obres	del	centre	de	
preventius	de	la	Zona	Franca,	de	Bar-
celona
Tram. 314-14125/08

Formulació
Anna Figueras i Ibàñez, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Anna Figueras i Ibañez, 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,

– Es veurà afectada l’execució de les obres del Cen-
tre de preventius de Barcelona a la Zona Franca per la 
contenció als comptes i les limitacions pressupostàries 
de la Generalitat que està generant l’actual conjuntura 
econòmico-financera, tal com ha declarat el Secretari 
de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil 
del Departament de Justícia?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2008

Anna Figueras i Ibàñez
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	data	prevista	per	al	finiment	
de	les	obres	del	centre	de	preventius	de	
la	Zona	Franca,	de	Barcelona
Tram. 314-14126/08

Formulació
Anna Figueras i Ibàñez, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Anna Figueras i Ibañez, Diputada del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’esta-

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	data	prevista	de	creació	de	
tres-cents	punts	d’autoservei	del	Servei	
d’Ocupació	de	Catalunya
Tram. 314-14123/08

Formulació
Meritxell Borràs i Solé, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Meritxell Borràs i Solé, Diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Govern,

– Quan es preveu que estaran creats els 300 punts d’au-
toservei del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)?

Es demana data de creació de cadascun d’ells.

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2008

Meritxell Borràs i Solé
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	l’estat	de	les	obres	d’ins-
tal·la	ció	d’escales	automàtiques	i	d’un	
ascen	sor	a	l’estació	de	Sant	Josep	dels	
Fer	rocarrils	de	la	Generalitat
Tram. 314-14124/08

Formulació
Meritxell Borràs i Solé, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Meritxell Borràs i Solé, diputada del Grup de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 
144 del Reglament de la Cambra formula les següents 
preguntes per escrit al Govern.

Atès que les obres per instal·lar escales automàtiques i 
un ascensor a l’estació Sant Josep dels Ferrocarrils Ca-
talans, situada al municipi de l’Hospitalet de Llobregat, 
estan aturades des del mes de juny.

– Per quin motiu s’han aturat aquestes obres?

– Quan es tornaran a iniciar?

– Quina serà la data de finalització d’aquestes obres?
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	data	prevista	per	al	finiment	
de	les	obres	de	la	presó	de	dones	de	
Sant	Llorenç	d’Hortons	(Alt	Penedès)
Tram. 314-14128/08

Formulació
Anna Figueras i Ibàñez, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Anna Figueras i Ibañez, 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,

– Quina és la data prevista per a la finalització de les 
obres de la presó de dones de Sant Llorenç d’Hortons?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2008

Anna Figueras i Ibàñez
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	unitat	de	pneumologia	de	
l’Hospital	Santa	Caterina,	de	Salt	(Giro-
nès)
Tram. 314-14129/08

Formulació
Francesc Sancho i Serena, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Francesc Sancho i Serena, Diputat del Grup de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 
144 del Reglament de la Cambra formula la següent 
pregunta per escrit al Govern,

– Quin és el període mitjà d’espera de la unitat de pneu-
mologia de l’Hospital Santa Caterina de Salt?

– Quants pacients diaris atén l’esmentada unitat sanità-
ria d’aquest hospital?

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2008

Francesc Sancho i Serena
Diputat del G. P. de CiU

bleix a l’article 144 del Reglament de la Cambra formula 
la següent pregunta per escrit al Govern,

– Quina és la data prevista per a la finalització de les 
obres del Centre de Preventius de la Zona Franca?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2008

Anna Figueras i Ibàñez
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	repercussió	de	les	limita-
cions	pressupostàries	de	la	Generalitat	
en	l’execució	de	les	obres	de	la	presó	
de	dones	de	Sant	Llorenç	d’Hortons	(Alt	
Penedès)
Tram. 314-14127/08

Formulació
Anna Figueras i Ibàñez, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Anna Figueras i Ibañez, 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,

– Es veurà afectada l’execució de les obres de la presó 
de dones de Sant Llorenç d’Hortons per la contenció als 
comptes i les limitacions pressupostaries de la Genera-
litat que està generant l’actual conjuntura econòmico-
financera, tal com declarava el Secretari de Serveis 
Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil del De-
partament de Justícia?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2008

Anna Figueras i Ibàñez
Diputada del G. P. de CiU
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	d’alumnes	de	cicles	
formatius	de	grau	mitjà	el	curs	2008-
2009
Tram. 314-14131/08

Formulació
M. Rosa Fortuny i Torroella, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

M. Rosa Fortuny i Torroella, Diputada del Grup de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Govern,

– Quin és el nombre total (privada i pública) d’alumnes 
que cursen Cicles Formatius de Grau Mitjà durant el 
curs 2008/09?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	d’alumnes	de	ci-
cles	formatius	de	grau	superior	el	curs	
2008-2009
Tram. 314-14132/08

Formulació
M. Rosa Fortuny i Torroella, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

M. Rosa Fortuny i Torroella, Diputada del Grup de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Govern,

– Quin és el nombre total (privada i pública) d’alumnes 
que cursen Cicles Formatius de Grau Superior durant 
el curs 2008/09?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	els	acords	adoptats	pel	pre-
sident	de	la	Generalitat	i	el	president	
del	Grup	Pirelli	en	la	reunió	del	juliol	
del	2008	a	Milà	i	sobre	les	accions	i	les	
polítiques	per	a	fer	front	als	expedients	
de	regulació	d’ocupació	en	el	sector	de	
l’automoció
Tram. 314-14130/08

Formulació
Meritxell Borràs i Solé, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Meritxell Borràs i Solé, diputada del Grup de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 
144 del Reglament de la Cambra formula les següents 
preguntes per escrit al Govern.

1. Quins acords concrets van acordar el president de la 
Generalitat i el president del Grup Pirelli a la reunió 
celebrada al juliol a Milà?

2. Quins són els compromisos que ha adquirit Pirelli 
respecte a la seva factoria al Bages?

3. Quines són les mesures que s’han portat a terme per 
tal d’impulsar noves possibilitats de col·laboració entre 
la companyia i l’Administració?

4. Quines són les mesures que es preveu portar a terme 
per tal d’impulsar noves possibilitats de col·laboració 
entre la companyia i l’Administració?

5. Quines són les inversions en investigació i innovació 
que farà el grup Pirelli a Manresa?

– En cas afirmatiu, quines en són les principals carac-
terístiques?

6. Coneix el Govern les característiques del Pla de Via-
bilitat pel futur de la factoria de Pirelli a Manresa?

7. Quines accions durà a terme el govern de Catalunya 
per tal de mitigar l’efecte negatiu de la reducció de plan-
tilla a Manresa?

8. Quines accions i polítiques té previst dur a terme 
la Generalitat de Catalunya per fer front als diferents 
expedients de regulació d’ocupació que s’anuncien, i 
s’estan produint, en el sector de l’automoció a diferents 
indrets de Catalunya?

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2008

Meritxell Borràs i Solé
Diputada del G. P. de CiU
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	d’alumnes	de	primer	
curs	de	cicles	formatius	de	grau	superior	
procedents	de	la	prova	d’accés	i	de	se-
gon	de	batxillerat	el	curs	2008-2009
Tram. 314-14135/08

Formulació
M. Rosa Fortuny i Torroella, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

M. Rosa Fortuny i Torroella, Diputada del Grup de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Govern,

– Quants alumnes estan cursant primer curs de Cicles 
Formatius de Grau Superior procedents de la prova 
d’accés i quants procedents de segon de batxillerat el 
curs 2008/09?

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	els	membres	del	Govern	que	
van	assistir	a	la	reunió	d’alt	nivell	de	les	
Nacions	Unides	sobre	l’assoliment	dels	
objectius	de	desenvolupament	del	mil-
lenni
Tram. 314-14136/08

Formulació
Anna Figueras i Ibàñez, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Anna Figueras i Ibañez, 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,

– Quins són els membres del Govern de la Generalitat 
de Catalunya que han assistit a la reunió de les Nacions 
Unides sobre l’assoliment dels Objectius de Desenvo-
lupament del Mil·lenni (ODM)?

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2008

Anna Figueras i Ibàñez
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	d’alumnes	de	bat-
xillerat	el	curs	2008-2009
Tram. 314-14133/08

Formulació
M. Rosa Fortuny i Torroella, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

M. Rosa Fortuny i Torroella, Diputada del Grup de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Govern,

– Quin és el nombre total (privada i pública) d’alumnes 
que cursen el batxillerat durant el curs 2008/09?

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	d’alumnes	de	pri-
mer	curs	de	cicles	formatius	de	grau	
mitjà	procedents	de	la	prova	d’accés	i	
de	quart	d’ESO	el	curs	2008-2009
Tram. 314-14134/08

Formulació
M. Rosa Fortuny i Torroella, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

M. Rosa Fortuny i Torroella, Diputada del Grup de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Govern,

– Quants alumnes estan cursant primer curs de Cicles 
Formatius de Grau Mitjà procedents de la prova d’accés 
i quants procedents de 4rt d’ESO el curs 2008/09?

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2008

M. Rosa Fortuny i Torroella
Diputada del G. P. de CiU
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	escrit	
sobre	la	participació	dels	seus	membres	
en	la	reunió	d’alt	nivell	de	les	Nacions	
Unides	sobre	l’assoliment	dels	objectius	
de	desenvolupament	del	mil·lenni
Tram. 314-14139/08

Formulació
Anna Figueras i Ibàñez, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Anna Figueras i Ibañez, 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,

– Quina ha estat la participació dels membres del Go-
vern de la Generalitat a la reunió de les Nacions Unides 
sobre l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament 
del Mil·lenni (ODM)?

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2008

Anna Figueras i Ibàñez
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	els	organismes	amb	els	quals	
ha	establert	contacte	durant	la	reunió	
d’alt	nivell	de	les	Nacions	Unides	sobre	
l’assoliment	dels	objectius	de	desenvo-
lupament	del	mil·lenni
Tram. 314-14140/08

Formulació
Anna Figueras i Ibàñez, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Anna Figueras i Ibañez, 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,

– Amb quins organismes ha establert contacte els re-
presentants del Govern de la Generalitat duran la seva 
participació en la reunió de les Nacions Unides sobre 
l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament del 
Mil·lenni (ODM)?

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2008

Anna Figueras i Ibàñez
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	invitació	per	a	assistir	a	la	
reunió	d’alt	nivell	de	les	Nacions	Uni-
des	sobre	l’assoliment	dels	objectius	de	
desenvolupament	del	mil·lenni
Tram. 314-14137/08

Formulació
Anna Figueras i Ibàñez, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Anna Figueras i Ibañez, 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,

– Han estat convidats, els representants de la Generalitat 
de Catalunya, directament per l’ONU, a la reunió de 
les Nacions Unides sobre l’assoliment dels Objectius de 
Desenvolupament del Mil·lenni (ODM)?

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2008

Anna Figueras i Ibàñez
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	l’assistència	dels	seus	mem-
bres	a	la	reunió	d’alt	nivell	de	les	Nacions	
Unides	sobre	l’assoliment	dels	objectius	
de	desenvolupament	del	mil·lenni	com	a	
representants	d’altres	organitzacions
Tram. 314-14138/08

Formulació
Anna Figueras i Ibàñez, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Anna Figueras i Ibañez, 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,

– Han assistit, a la reunió de les Nacions Unides sobre 
l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament del Mil-
lenni (ODM), els representants del Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya en qualitat de representants d’altres 
organitzacions? Quines?

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2008

Anna Figueras i Ibàñez
Diputada del G. P. de CiU
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Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quines accions té previst dur a terme el Govern de la 
Generalitat per tal de millorar els accessos i la senya-
lització del Parcmotor de Castellolí?

2. Quin és el cost previst d’aquestes accions?

3. Quin és el calendari d’execució de les actuacions pre-
vistes en el Parcmotor i en els seus accessos?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2008

M. Dolors Montserrat i Culleré

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	d’efectius	del	Cos	
dels	Mossos	d’Esquadra	a	Barcelona	en	
data	de	l’1	d’octubre	de	2008
Tram. 314-14143/08

Formulació
Carina Mejías Sánchez, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Carina Mejías i Sánchez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quin és el número total d’efectius del cos de Mossos 
d’Esquadra destinats a la ciutat de Barcelona a 1 d’oc-
tubre de 2008?

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2008

Carina Mejías Sánchez

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	els	governs	amb	els	quals	ha	
establert	contacte	durant	la	reunió	d’alt	
nivell	de	les	Nacions	Unides	sobre	l’as-
soliment	dels	objectius	de	desenvolu-
pament	del	mil·lenni
Tram. 314-14141/08

Formulació
Anna Figueras i Ibàñez, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Anna Figueras i Ibañez, 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,

– Amb quins governs ha establert contacte els represen-
tants del Govern de la Generalitat que han participat en 
la reunió de les Nacions Unides sobre l’assoliment dels 
Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM)?

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2008

Anna Figueras i Ibàñez
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	millora	dels	accessos	i	de	
la	senyalització	de	Parcmotor,	a	Caste-
llolí	(Anoia)
Tram. 314-14142/08

Formulació
M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Dolors Montserrat i Culleré, Diputada del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament 
de la Cambra, presenta la següent pregunta per tal que 
li sigui contestada amb resposta escrita: 

La Generalitat està duent a terme una inversió impor-
tant en la construcció del Parcmotor de Castellolí. En 
aquest recinte ja s’han celebrat algunes competicions 
i trobades que han posat en evidència les deficiències 
en els accessos al recinte i la absoluta mancança de 
senyalització.
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– Quant personal, i de quina tipologia, s’ha adscrit a 
l’Òrgan Tècnic de Coordinació del Pla per a la Inclusió 
i la Cohesió Social de Catalunya?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2008

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	creació	de	l’Observatori	de	
la	Pobresa	i	la	Inclusió	Social
Tram. 314-14146/08

Formulació
Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

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

– Quan es procedirà a la creació de l’Observatori de la 
Pobresa i la Inclusió Social?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2008

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	d’ajuntaments	que	
participaven	en	el	Programa	de	desen-
volupament	de	plans	locals	d’inclusió	
social	al	final	del	2007
Tram. 314-14147/08

Formulació
Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	
escrit	sobre	l’acomiadament	de	dues	
treballadores	del	centre	de	desenvolu-
pament	i	atenció	precoç	de	Lleida	(Se-
grià)
Tram. 314-14144/08

Formulació
Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, 
juntament amb un altre diputat del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Josep Lluís Cleries i Gonzalez, i Marta Alòs i López, 
Diputats del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 del Regla-
ment de la Cambra formulen la següent pregunta per 
escrit al Govern,

– Quin és el motiu pel qual el passat mes de juny de 2006 
van ser acomiadades dues educadores del «Centre de 
Desenvolupament i Atenció Precoç» de Lleida, amb do-
micili Avinguda del Segre, número 5, centre depenent 
del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Gene-
ralitat de Catalunya? Quin és el nombre d’educadors/es 
que resten treballant al centre? Quin és el nombre total 
de nens/es atesos/es en aquest centre?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2008

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez Marta Alòs i López
Diputat del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	
escrit	sobre	el	personal	adscrit	a	l’òr-
gan	tècnic	de	coordinació	del	Pla	per	
a	la	inclusió	i	la	cohesió	social	de	Ca-
talunya
Tram. 314-14145/08

Formulació
Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Josep Lluís Cleries i Gonzalez, Diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cambra 
formula la següent pregunta per escrit al Govern,
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– Quines han estat les reunions mantingudes pel con-
seller de Governació i Administracions Públiques en el 
recent viatge realitzat al Quebec?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	persones	que	van	acom-
panyar	el	conseller	de	Governació	i	Ad-
ministracions	Públiques	en	el	viatge	al	
Quebec	el	setembre	del	2008
Tram. 314-14150/08

Formulació
M. Rosa Fortuny i Torroella, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Maria Rosa Fortuny i Torroella, Diputada del Grup de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Govern,

– Quines són les persones que han acompanyat el con-
seller de Governació i Administracions Públiques en el 
recent viatge realitzat al Quebec?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	finalitat	del	viatge	del	con-
seller	de	Governació	i	Administracions	
Públiques	al	Quebec	el	setembre	del	
2008
Tram. 314-14151/08

Formulació
M. Rosa Fortuny i Torroella, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Maria Rosa Fortuny i Torroella, Diputada del Grup de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Govern,

– Quants Ajuntaments participen a l’acabar l’any 2007 
al Programa de Desenvolupament de Plans Locals d’In-
clusió Social?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2008

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	de	participants	en	
el	Seminari	sobre	Plans	Locals	d’Inclu-
sió	Social
Tram. 314-14148/08

Formulació
Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

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

– Quantes persones han participat en el Seminari de 
Formació i Treball en Xarxa sobre Plans Locals d’In-
clusió Social?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2008

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	reunions	tingudes	pel	con-
seller	de	Governació	i	Administracions	
Públiques	en	el	viatge	al	Quebec	el	se-
tembre	del	2008
Tram. 314-14149/08

Formulació
M. Rosa Fortuny i Torroella, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Maria Rosa Fortuny i Torroella, Diputada 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,



Núm. 334 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 21 d’octubre de 2008

99

TRAMITACIONS EN CURS

3.25.15.

Governació i Administracions Públiques i no pel pre-
sident de la Generalitat en el recent viatge realitzat 
al Quebec?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	de	places	de	català	
que	ofereix	el	Centre	de	Normalització	
Lingüística	del	Maresme
Tram. 314-14154/08

Formulació
Benet Maimí i Pou, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

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 
Reglament de la Cambra formula la següent pregunta 
per escrit al Govern,

– Quantes places de català s’ofereixen al Consorci de 
Normalització Lingüística del Maresme?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2008

Benet Maimí i Pou
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	de	places	de	cata-
là	del	Centre	de	Normalització	Lingüís-
tica	del	Maresme	ocupades	per	antics	
alumnes
Tram. 314-14155/08

Formulació
Benet Maimí i Pou, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

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 
Reglament de la Cambra formula la següent pregunta 
per escrit al Govern,

– Quina és la finalitat del recent viatge realitzat al Que-
bec per part del conseller de Governació i Administra-
cions Públiques?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	viatge	del	conseller	de	Go-
vernació	i	Administracions	Públiques	al	
Quebec	el	setembre	del	2008
Tram. 314-14152/08

Formulació
M. Rosa Fortuny i Torroella, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Maria Rosa Fortuny i Torroella, Diputada del Grup de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Govern,

– Quina és la valoració que en fa el Govern del recent 
viatge realitzat al Quebec per part del conseller de Go-
vernació i Administracions Públiques?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	cap	de	la	delegació	en	el	
viatge	al	Quebec	el	setembre	del	2008
Tram. 314-14153/08

Formulació
M. Rosa Fortuny i Torroella, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Maria Rosa Fortuny i Torroella, Diputada del Grup de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Govern,

– Quin és el motiu pel qual la delegació del Govern 
de Catalunya estava encapçalada pel conseller de 
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El 27 de juny d’aquest any va entrar en funcionament la 
variant de Masies de Voltregà, primer tram del desdo-
blament de la C-17 entre Manlleu i Ripoll.

– Pot el govern explicar quin és el calendari previst 
d’execució de les obres de desdoblament de la carretera 
C-17 en els trams pendents des de Masies de Voltregà 
fins a Ripoll?

Palau del Parlament, 22 de setembre 2008

Eudald Casadesús i Barceló
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	l’adjudicació	de	les	obres	de	
desdoblament	del	tram	entre	Manlleu	i	
Ripoll	de	la	carretera	C-17
Tram. 314-14158/08

Formulació
Eudald Casadesús i Barceló, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Eudald Casadesús i Barceló, Diputat del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cambra 
formula la següent pregunta per escrit al Govern.

– Pot el govern explicar quina ha estat la forma d’ad-
judicació del desdoblament de la carretera C-17 entre 
Manlleu i Ripoll?

Palau del Parlament, 22 de setembre 2008

Eudald Casadesús i Barceló
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	l’empresa	adjudicatària	de	les	
obres	de	desdoblament	del	tram	entre	
Manlleu	i	Ripoll	de	la	carretera	C-17
Tram. 314-14159/08

Formulació
Eudald Casadesús i Barceló, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Eudald Casadesús i Barceló, Diputat del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 

– Quantes de les places de català que s’ofereixen al Con-
sorci de Normalització Lingüística del Maresme són 
ocupades per antics alumnes?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2008

Benet Maimí i Pou
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	de	places	lliures	
de	català	del	Centre	de	Normalització	
Lingüística	del	Maresme
Tram. 314-14156/08

Formulació
Benet Maimí i Pou, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

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 
Reglament de la Cambra formula la següent pregunta 
per escrit al Govern,

– Quantes places lliures queden per a nous alumnes en 
els cursos bàsics de català que s’ofereixen al Consorci 
de Normalització Lingüística del Maresme?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2008

Benet Maimí i Pou
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	calendari	d’execució	de	les	
obres	de	desdoblament	dels	trams	pen-
dents	entre	les	Masies	de	Voltregà	i	Ri-
poll	de	la	carretera	C-17
Tram. 314-14157/08

Formulació
Eudald Casadesús i Barceló, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Eudald Casadesús i Barceló, Diputat del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cambra 
formula la següent pregunta per escrit al Govern.
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– Quantes places de residència per a gent gran consi-
dera el Govern que són necessàries a Terrassa (Vallès 
Occidental)?

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2008

Josep Rull i Andreu
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	
escrit	sobre	el	volum	del	frau	en	el	pa-
gament	de	títols	de	transport	públic	in-
tegrat	de	l’Autoritat	del	Transport	Metro-
polità	del	2005	ençà
Tram. 314-14162/08

Formulació
Josep Rull i Andreu, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

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,

– Quin és el volum de frau en el pagament dels títols de 
transport de què té constància el Govern, en cadascun 
dels modes de transport integrats del consorci ATM 
(Autoritat del Transport Metropolità), des de 2005 fins 
avui, any per any?

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2008

Josep Rull i Andreu
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	de	plans	individu-
als	d’atenció	elaborats	amb	relació	a	les	
valoracions	fetes	des	de	l’entrada	en	vi-
gor	de	la	Llei	de	l’Estat	39/2006,	relativa	
a	la	dependència
Tram. 314-14163/08

Formulació
Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Josep Lluís Cleries i Gonzalez, Diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 

s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cambra 
formula la següent pregunta per escrit al Govern.

– A quina empresa es va adjudicar la concessió del des-
doblament de la carretera C-17 entre els municipis de 
Manlleu i Ripoll?

Palau del Parlament, 22 de setembre 2008

Eudald Casadesús i Barceló
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	l’import	d’adjudicació	de	les	
obres	de	desdoblament	del	tram	entre	
Manlleu	i	Ripoll	de	la	carretera	C-17
Tram. 314-14160/08

Formulació
Eudald Casadesús i Barceló, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Eudald Casadesús i Barceló, Diputat del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cambra 
formula la següent pregunta per escrit al Govern.

– Pot el govern explicar per quin import es va adjudicar 
la concessió del desdoblament de la carretera C-17 entre 
els municipis de Manlleu i Ripoll?

Palau del Parlament, 22 de setembre 2008

Eudald Casadesús i Barceló
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	de	places	de	re-
sidència	per	a	gent	gran	necessàries	a	
Terrassa	(Vallès	Occidental)
Tram. 314-14161/08

Formulació
Josep Rull i Andreu, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

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,
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	de	persones	valo-
rades	amb	el	Grau	I	i	el	Nivell	2	de	de-
pendència	des	de	l’entrada	en	vigor	de	
la	Llei	de	l’Estat	39/2006,	relativa	a	la	
dependència
Tram. 314-14165/08

Formulació
Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

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

– Del total de valoracions efectuades des de l’entrada 
en vigor de llei 39/2006, de 14 de desembre, de promo-
ció de l’autonomia personal i atenció a les persones en 
situació de dependència, quantes persones han resultat 
incloses dins el Grau I Nivell 2 de Dependència?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2008

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	de	persones	valo-
rades	amb	el	Grau	II	i	el	Nivell	1	de	de-
pendència	des	de	l’entrada	en	vigor	de	
la	Llei	de	l’Estat	39/2006,	relativa	a	la	
dependència
Tram. 314-14166/08

Formulació
Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

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

– Del total de valoracions efectuades des de l’entrada 
en vigor de llei 39/2006, de 14 de desembre, de promo-
ció de l’autonomia personal i atenció a les persones en 

s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cambra 
formula la següent pregunta per escrit al Govern,

– Des de l’entrada en vigor de la Llei 39/2006, de 14 de 
desembre, de promoció de l’autonomia personal i aten-
ció a les persones en situació de dependència, quin és el 
nombre de Plans Individuals d’Atenció (PIA) elaborats 
sobre les valoracions efectuades?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2008

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	de	persones	valo-
rades	amb	el	Grau	I	i	el	Nivell	1	de	de-
pendència	des	de	l’entrada	en	vigor	de	
la	Llei	de	l’Estat	39/2006,	relativa	a	la	
dependència
Tram. 314-14164/08

Formulació
Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

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

– Del total de valoracions efectuades des de l’entrada 
en vigor de llei 39/2006, de 14 de desembre, de promo-
ció de l’autonomia personal i atenció a les persones en 
situació de dependència, quantes persones han resultat 
incloses dins el Grau I Nivell 1 de Dependència?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2008

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Diputat del G. P. de CiU
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s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cambra 
formula la següent pregunta per escrit al Govern,

– Del total de valoracions efectuades des de l’entrada 
en vigor de llei 39/2006, de 14 de desembre, de promo-
ció de l’autonomia personal i atenció a les persones en 
situació de dependència, quantes persones han resultat 
incloses dins el Grau III Nivell 1 de Dependència?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2008

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	de	persones	valo-
rades	amb	el	Grau	III	i	el	Nivell	2	de	de-
pendència	des	de	l’entrada	en	vigor	de	
la	Llei	de	l’Estat	39/2006,	relativa	a	la	
dependència
Tram. 314-14169/08

Formulació
Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

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

– Del total de valoracions efectuades des de l’entrada 
en vigor de llei 39/2006, de 14 de desembre, de promo-
ció de l’autonomia personal i atenció a les persones en 
situació de dependència, quantes persones han resultat 
incloses dins el Grau III Nivell 2 de Dependència?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2008

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Diputat del G. P. de CiU

situació de dependència, quantes persones han resultat 
incloses dins el Grau II Nivell 1 de Dependència?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2008

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	de	persones	valo-
rades	amb	el	Grau	II	i	el	Nivell	2	de	de-
pendència	des	de	l’entrada	en	vigor	de	
la	Llei	de	l’Estat	39/2006,	relativa	a	la	
de	pendència
Tram. 314-14167/08

Formulació
Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

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

– Del total de valoracions efectuades des de l’entrada 
en vigor de llei 39/2006, de 14 de desembre, de promo-
ció de l’autonomia personal i atenció a les persones en 
situació de dependència, quantes persones han resultat 
incloses dins el Grau II Nivell 2 de Dependència?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2008

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	de	persones	valo-
rades	amb	el	Grau	III	i	el	Nivell	1	de	de-
pendència	des	de	l’entrada	en	vigor	de	
la	Llei	de	l’Estat	39/2006,	relativa	a	la	
dependència
Tram. 314-14168/08

Formulació
Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Josep Lluís Cleries i Gonzalez, Diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	de	valoracions	de	
la	dependència	fetes	amb	relació	a	les	
sol·licituds	presentades	el	2008
Tram. 314-14172/08

Formulació
Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

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

– Quin es el nombre de valoracions realitzades sobre 
les sol·licituds dirigides a l’obtenció de les prestacions 
previstes a la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de pro-
moció de l’autonomia personal i atenció a les persones 
en situació de dependència, aquest any 2008?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2008

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	els	habitatges	de	protecció	
oficial	adjudicats	que	no	han	estat	ad-
quirits	en	els	darrers	quatre	anys
Tram. 314-14173/08

Formulació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Carina Mejías i Sánchez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

La restricció de crèdit que estan aplicant les entitats 
financeres arrel de la crisi econòmica dificulta l’adqui-
sició d’habitatges i està afectant també a l’adquisició 
d’habitatges de protecció oficial.

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	de	plans	individu-
als	d’atenció	elaborats	el	2008
Tram. 314-14170/08

Formulació
Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

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

– Quin es el nombre de Plans Individuals d’Atenció 
(PIA) elaborats sobre les valoracions previstes a la Llei 
39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’auto-
nomia personal i atenció a les persones em situació de 
dependència, aquest any 2008?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2008

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	de	valoracions	de	
la	dependència	fetes	des	de	l’entrada	en	
vigor	de	la	Llei	de	l’Estat	39/2006,	relati-
va	a	la	dependència
Tram. 314-14171/08

Formulació
Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

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

– Des de l’entrada en vigor de la Llei 39/2006, de 14 
de desembre, de promoció de l’autonomia personal i 
atenció a les persones en situació de dependència, quin 
és el nombre de valoracions realitzades sobre les sol-
licituds presentades?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2008

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Diputat del G. P. de CiU
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bleix a l’article 144 del Reglament de la Cambra formula 
la següent pregunta per escrit al Govern

– Té coneixement el Govern del risc que pot produir a la 
població el darrer incident de la central nuclear d’Ascó 
del passat dia 23 de setembre?

Palau del Parlament, 25 de setembre de 2008

Antoni Fernàndez Teixidó
Diputat de G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	temps	que	la	central	nucle-
ar	d’Ascó	I	haurà	de	romandre	aturada	
arran	de	l’incident	del	23	de	setembre	
de	2008
Tram. 314-14176/08

Formulació
Antoni Fernández Teixidó, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Antoni Fernàndez Teixidó, Diputat 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

– Coneix el Govern quan de temps haurà d’estar parada 
la central nuclear d’Ascó per a corregir la fuita d’oli i 
reparar les connexions?

Palau del Parlament, 25 de setembre de 2008

Antoni Fernàndez Teixidó
Diputat de G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	actual	de	l’opera-
dora	de	telecomunicacions	Al-pi
Tram. 314-14177/08

Formulació
Antoni Fernández Teixidó, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Antoni Fernàndez Teixidó, Diputat 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

1. Quants habitatges de protecció oficial (HPO) que 
havien estat adjudicats en els darrers quatre anys, fi-
nalment els seus beneficiaris han renunciat o no han 
formalitzat la compra, desglossat per comarques?

2. Quin percentatge representa respecte al total d’habi-
tatges oferts, desglossat per cada comarca?

3. Quina és la destinació que es pensa donar als habitat-
ges adjudicats i que finalment no han estat adquirits?

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2008

Carina Mejías Sánchez

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	fuita	d’oli	d’una	turbina	de	
la	central	nuclear	d’Ascó	I	el	23	de	se-
tembre	de	2008
Tram. 314-14174/08

Formulació
Antoni Fernández Teixidó, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Antoni Fernàndez Teixidó, Diputat 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

– Coneix el Govern quina és la naturalesa de la fuita 
d’oli d’una vàlvula d’una turbina que es va produir a la 
central nuclear d’Ascó el dia 23 de setembre?

Palau del Parlament, 25 de setembre de 2008

Antoni Fernàndez Teixidó
Diputat de G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	risc	per	a	la	població	arran	
de	l’incident	de	la	central	nuclear	d’Ascó	
I	del	23	de	setembre	de	2008
Tram. 314-14175/08

Formulació
Antoni Fernández Teixidó, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Antoni Fernàndez Teixidó, Diputat del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’esta-
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part de France Telecom del 25% de les accions de la 
Generalitat?

Palau del Parlament, 18 de setembre de 2008

Antoni Fernàndez Teixidó
Diputat de G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	neteja	de	la	riera	de	les	Co-
mes,	a	Sant	Feliu	de	Guíxols	(Baix	Em-
pordà),	entre	el	2003	i	el	2007
Tram. 314-14180/08

Formulació
Carles Sala i Roca, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Carles Sala i Roca, i Xavier Dilmé i Vert, Diputats del 
Grup de Convergència i Unió, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 144 del reglament de la Cambra formulen 
la següent pregunta escrita al Govern.

– Quants cops s’ha fet per part de la Generalitat neteja 
de la Riera de les Comes a Sant Feliu de Guíxols, entre 
els anys 2003 i l’any 2007.

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2008

Carles Sala i Roca Xavier Dilmé i Vert
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	inversions	fetes	en	la	riera	
de	les	Comes,	a	Sant	Feliu	de	Guíxols	
(Baix	Empordà),	entre	el	2003	i	el	2007
Tram. 314-14181/08

Formulació
Carles Sala i Roca, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Carles Sala i Roca, i Xavier Dilmé i Vert, Diputats del 
Grup de Convergència i Unió, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 144 del reglament de la Cambra formulen 
la següent pregunta escrita al Govern.

– Quina és la situació actual de l’operadora de teleco-
municacions, Al-pi, després de l’adquisició per part de 
France Telecom del 25% de les accions de la Genera-
litat?

Palau del Parlament, 18 de setembre de 2008

Antoni Fernàndez Teixidó
Diputat de G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	actual	dels	projec-
tes	de	l’empresa	Al-pi
Tram. 314-14178/08

Formulació
Antoni Fernández Teixidó, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Antoni Fernàndez Teixidó, Diputat 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

– Quina és la situació actual dels projecte endegats per 
l’operadora de telecomunicacions, Al-pi, després de 
l’adquisició per part de France Telecom del 25% de les 
accions de la Generalitat?

Palau del Parlament, 18 de setembre de 2008

Antoni Fernàndez Teixidó
Diputat de G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	futur	dels	treballadors	de	
l’empresa	Al-pi
Tram. 314-14179/08

Formulació
Antoni Fernández Teixidó, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Antoni Fernàndez Teixidó, Diputat 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

– Quin és el futur dels treballadors de l’operadora de 
telecomunicacions, Al-pi, després de l’adquisició per 
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En relació als centres privats concertats quin és el nom-
bre de grups concertats el curs 2006-2007, per a cadas-
cun dels següents nivells educatius?:

– Batxillerat

– Cicles formatius de grau mig

– Cicles formatius de grau superior

– Educació especial

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2008

Irene Rigau i Oliver
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	de	grups	concer-
tats	en	centres	privats	concertats	de	
batxillerat,	cicles	formatius	de	grau	mit-
jà	i	superior	i	educació	especial	el	curs	
2007-2008
Tram. 314-14184/08

Formulació
Irene Rigau i Oliver, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Irene Rigau i Oliver, diputada 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 relació als centres privats concertats quin és el nom-
bre de grups concertats el curs 2007-2008, per a cadas-
cun dels següents nivells educatius?:

– Batxillerat

– Cicles formatius de grau mig

– Cicles formatius de grau superior

– Educació especial

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2008

Irene Rigau i Oliver
Diputada del G. P. de CiU

– Quines inversions i pressupost ha gastat el Govern en 
la Riera de les Comes a Sant Feliu de Guíxols, entre els 
anys 2003 i l’any 2007.

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2008

Carles Sala i Roca Xavier Dilmé i Vert
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	calendari	previst	per	a	la	
neteja	de	la	riera	de	les	Comes,	a	Sant	
Feliu	de	Guíxols	(Baix	Empordà),	per	al	
2008
Tram. 314-14182/08

Formulació
Carles Sala i Roca, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Carles Sala i Roca, i Xavier Dilmé i Vert, Diputats del 
Grup de Convergència i Unió, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 144 del reglament de la Cambra formulen 
la següent pregunta escrita al Govern.

– Quin calendari preveu el Govern per a netejar dins 
aquest any 2008 la Riera de les Comes a Sant Feliu de 
Guíxols.

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2008

Carles Sala i Roca Xavier Dilmé i Vert
Diputat del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	de	grups	concer-
tats	en	centres	privats	concertats	de	
batxillerat,	cicles	formatius	de	grau	mit-
jà	i	superior	i	educació	especial	el	curs	
2006-2007
Tram. 314-14183/08

Formulació
Irene Rigau i Oliver, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Irene Rigau i Oliver, diputada del Grup de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 del 
Reglament de la Cambra formula la següent pregunta 
per escrit al Govern:
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	de	grups	concer-
tats	en	centres	privats	concertats	d’edu-
cació	infantil	el	curs	2007-2008
Tram. 314-14187/08

Formulació
Irene Rigau i Oliver, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Irene Rigau i Oliver, diputada 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 relació al nivell d’educació infantil, quin és el nom-
bre de grups concertats als centres privats concertats en 
el cicle de 0-3 anys i en el cicle 3-6 anys, respectiva-
ment, en el curs 2007-2008?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2008

Irene Rigau i Oliver
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	de	grups	concer-
tats	en	centres	privats	concertats	d’edu-
cació	infantil	el	curs	2008-2009
Tram. 314-14188/08

Formulació
Irene Rigau i Oliver, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Irene Rigau i Oliver, diputada 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 relació al nivell d’educació infantil, quin és el nom-
bre de grups concertats als centres privats concertats en 
el cicle de 0-3 anys i en el cicle 3-6 anys, respectiva-
ment, en el curs 2008-2009?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2008

Irene Rigau i Oliver
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	de	grups	concer-
tats	en	centres	privats	concertats	d’edu-
cació	infantil	el	curs	2005-2006
Tram. 314-14185/08

Formulació
Irene Rigau i Oliver, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Irene Rigau i Oliver, diputada 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 relació al nivell d’educació infantil, quin és el nom-
bre de grups concertats als centres privats concertats en 
el cicle de 0-3 anys i en el cicle 3-6 anys, respectiva-
ment, el curs 2005-2006?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2008

Irene Rigau i Oliver
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	de	grups	concer-
tats	en	centres	privats	concertats	d’edu-
cació	infantil	el	curs	2006-2007
Tram. 314-14186/08

Formulació
Irene Rigau i Oliver, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Irene Rigau i Oliver, diputada 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 relació al nivell d’educació infantil, quin és el nom-
bre de grups concertats als centres privats concertats en 
el cicle de 0-3 anys i en el cicle 3-6 anys, respectiva-
ment, en el curs 2006-2007?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2008

Irene Rigau i Oliver
Diputada del G. P. de CiU
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	els	criteris	per	a	la	contracta-
ció	de	la	segona	festa	de	cooperació	
«Fem	C»
Tram. 314-14191/08

Formulació
Anna Figueras i Ibàñez, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

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,

– Quins han estat els criteris utilitzats per a l’adjudicació 
de la contractació de la segona edició de la festa de la 
Cooperació «Fem C»?

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2008

Anna Figueras i Ibàñez
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	puntuació	obtinguda	per	les	
empreses	que	han	participat	en	el	pro-
cés	de	contractació	de	la	segona	festa	
de	cooperació	«Fem	C»
Tram. 314-14192/08

Formulació
Anna Figueras i Ibàñez, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

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,

– Quina ha estat la puntuació obtinguda per cada una 
de les empreses que han participat en el procés de lici-
tació de contractació de la segona edició de la festa de 
la Cooperació «Fem C»?

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2008

Anna Figueras i Ibàñez
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	els	convenis	de	delegació	de	
competències	en	matèria	de	consum	
que	té	previst	signar	amb	els	consells	
comarcals	l’any	2008
Tram. 314-14189/08

Formulació
xavier Dilmé i Vert, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

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

D’acord amb la resposta a la pregunta parlamentària 
314-08214/08,

– Quins són els dos convenis que està previst que se 
signin aquest any 2008?

Palau del Parlament, 9 de setembre de 2008

Xavier Dilmé i Vert
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	empreses	que	han	parti-
cipat	en	el	procés	de	contractació	de	la	
segona	festa	de	cooperació	«Fem	C»
Tram. 314-14190/08

Formulació
Anna Figueras i Ibàñez, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

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,

– Quines han estat les empreses que han participat en 
el procés de contractació de la segona edició de la festa 
de la Cooperació «Fem C»?

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2008

Anna Figueras i Ibàñez
Diputada del G. P. de CiU
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	d’assistents	a	la	se-
gona	festa	de	cooperació	«Fem	C»
Tram. 314-14195/08

Formulació
Anna Figueras i Ibàñez, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

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,

– Quin nombre d’assistents, calcula el govern, que han 
passat per la segona edició de la festa de la Cooperació 
«Fem C»?

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2008

Anna Figueras i Ibàñez
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	temps	mitjà	d’espera	per	a	
tramitar	una	denúncia	a	les	comissaries	
dels	Mossos	d’Esquadra	de	Barcelona
Tram. 314-14196/08

Formulació
Anna Figueras i Ibàñez, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Anna Figueras i Ibañez, diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern:

– Quin és el temps mitjà d’espera per a tramitar una 
denúncia a cadascuna de les comissaries dels Mossos 
d’Esquadra a la ciutat de Barcelona? (Detallar el temps 
per cadascuna de les comissaries i oficines d’atenció 
al ciutadà)

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2008

Anna Figueras i Ibañez
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	cost	de	la	segona	festa	de	
cooperació	«Fem	C»
Tram. 314-14193/08

Formulació
Anna Figueras i Ibàñez, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

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,

– Quin ha estat el cost econòmic total de la segona edi-
ció de la festa de la Cooperació «Fem C»?

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2008

Anna Figueras i Ibàñez
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	cost	de	la	publicitat	de	la	
segona	festa	de	cooperació	«Fem	C»
Tram. 314-14194/08

Formulació
Anna Figueras i Ibàñez, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

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,

– Quin ha estat el cost econòmic de la publicitat que 
s’ha portat a terme en diferents mitjans de comunica-
ció per a la difusió de la segona edició de la festa de la 
Cooperació «Fem C»?

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2008

Anna Figueras i Ibàñez
Diputada del G. P. de CiU
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	els	dispositius	especials	es-
tablerts	pels	Mossos	d’Esquadra	per	a	
combatre	la	petita	delinqüència	a	la	xar-
xa	d’autobusos	de	Barcelona
Tram. 314-14199/08

Formulació
Anna Figueras i Ibàñez, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Anna Figueras i Ibañez, diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern:

– Els Mossos d’Esquadra tenen establert algun dispo-
sitiu especial per combatre la petita delinqüència que 
actua a la xarxa d’autobusos de Barcelona?

– En cas afirmatiu, en què consisteix?

– Es considera suficient?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2008

Anna Figueras i Ibañez
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	línies	i	les	zones	de	la	xarxa	
d’autobusos	de	Barcelona	més	conflicti-
ves	pel	que	fa	a	la	petita	delinqüència
Tram. 314-14200/08

Formulació
Anna Figueras i Ibàñez, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Anna Figueras i Ibañez, diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern:

– Quines zones de la xarxa d’autobusos de Barcelona 
i quines línies són més conflictives pel que fa a petita 
delinqüència?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2008

Anna Figueras i Ibañez
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	de	denúncies	per	
robatoris	comesos	a	l’interior	d’autobu-
sos	de	Barcelona	el	2007	i	el	2008
Tram. 314-14197/08

Formulació
Anna Figueras i Ibàñez, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Anna Figueras i Ibañez, diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern:

– Quantes denúncies per robatoris comesos a l’inte-
rior dels autobusos de Barcelona s’han efectuat l’any 
2008?

– Quantes denúncies es van efectuar l’any 2007?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2008

Anna Figueras i Ibañez
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	detencions	practicades	
per	robatoris	a	l’interior	d’autobusos	
de	Barcelona	el	2007	i	el	2008
Tram. 314-14198/08

Formulació
Anna Figueras i Ibàñez, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Anna Figueras i Ibañez, diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern:

– Quantes detencions s’han produït durant l’any 2008 
per robatoris comesos a l’interior dels autobusos de 
Barcelona?

– Quantes detencions es van produir l’any 2007?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2008

Anna Figueras i Ibañez
Diputada del G. P. de CiU
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	els	dispositius	especials	esta-
blerts	pels	Mossos	d’Esquadra	per	a	
combatre	la	petita	delinqüència	al	metro
Tram. 314-14203/08

Formulació
Anna Figueras i Ibàñez, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Anna Figueras i Ibañez, diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern:

– Els Mossos d’Esquadra tenen establert algun disposi-
tiu especial per combatre la petita delinqüència al metro 
de Barcelona?

– En cas afirmatiu, en què consisteix?

– Es considera suficient?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2008

Anna Figueras i Ibañez
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	estacions	del	metro	més	
conflictives	pel	que	fa	a	la	petita	delin-
qüència
Tram. 314-14204/08

Formulació
Anna Figueras i Ibàñez, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Anna Figueras i Ibañez, diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern:

– Quines estacions del metro de Barcelona són més con-
flictives pel que fa a petita delinqüència?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2008

Anna Figueras i Ibañez
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	de	denúncies	per	
robatoris	comesos	en	el	recinte	del	me-
tro	el	2008
Tram. 314-14201/08

Formulació
Anna Figueras i Ibàñez, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Anna Figueras i Ibañez, diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern:

– Quantes denúncies per robatoris comesos al recinte 
del metro de Barcelona s’han efectuat l’any 2008?

– Quantes denúncies es van efectuar l’any 2007?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2008

Anna Figueras i Ibañez
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	detencions	practicades	
per	robatoris	comesos	en	el	recinte	del	
metro	el	2008
Tram. 314-14202/08

Formulació
Anna Figueras i Ibàñez, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Anna Figueras i Ibañez, diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per escrit al Govern:

– Quantes detencions s’han produït durant l’any 2008 
per robatoris al metro de Barcelona?

– Quantes detencions es van produir l’any 2007?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2008

Anna Figueras i Ibañez
Diputada del G. P. de CiU
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l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Govern.

– Quants infants hi ha en «situació d’espera» per ocupar 
una plaça en un Centre Residencial d’Atenció Educa-
tiva (CRAE) del Departament d’Acció Social i Ciuta-
dania? Quant de temps dura aquesta situació d’espera 
en aquests moments? Tenint en compte la situació molt 
fràgil en que es troben aquests infants, quines mesu-
res està aplicant el govern per posar remei a aquesta 
situació?

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2008

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	l’origen,	el	control	d’entrada	i	
el	temps	d’estada	a	Catalunya	del	bes-
tiar	portador	de	la	malaltia	de	la	llengua	
blava
Tram. 314-14207/08

Formulació
xavier Pallarès i Povill, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

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

– Quin és l’origen del bestiar portador de la malaltia 
de la llengua blava i quant de temps d’estada porten en 
territori català? A quines mesures de control d’entrada 
van ser sotmesos aquests animals?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2008

Xavier Pallarès i Povill
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	població	de	referència	que	
es	preveu	assignar	a	l’Hospital	Trans-
fronterer	de	Puigcerdà	(Cerdanya)	i	la	
previsió	del	nombre	de	pacients	que	hi	
seran	atesos
Tram. 314-14205/08

Formulació
M. Belén Pajares i Ribas, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

M. Belén Pajares i Ribas, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

L’Hospital Transfronterer de la Cerdanya donarà servei 
a pacients d’ambdós costats de la frontera francesa.

Interessa saber a aquest diputada i el seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quina és la població de referència que es preveu as-
signar a aquest centre hospitalari?

2. Com que aquest Hospital donarà servei a pacients 
tant francesos com espanyols, hi ha una previsió sobre 
el número de pacients que seran atesos de cadascun 
dels països?

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2008

M. Belén Pajares i Ribas

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	de	peticions	per	
ocupar	una	plaça	en	un	centre	residen-
cial	d’acció	educativa	que	no	han	estat	
ateses	i	el	temps	mitjà	d’espera
Tram. 314-14206/08

Formulació
Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

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 
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	mesures	per	a	garantir	la	
seguretat	dels	turistes	a	Barcelona
Tram. 314-14210/08

Formulació
Benet Maimí i Pou, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

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 
Reglament de la Cambra formula la següent pregunta 
per escrit al Govern,

– Quines mesures preveu el Govern per garantir la segu-
retat dels turistes que visiten la ciutat Barcelona?

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2008

Benet Maimí i Pou
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	els	mitjans	de	comunicació	
convidats	al	Festival	Internacional	Cer-
vantino
Tram. 314-14211/08

Formulació
Albert Rivera Díaz, juntament amb 
un altre diputat del Grup Mixt

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

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 la participación del Gobierno de la Gene-
ralitat de Catalunya en el Festival Cervantino,

Interesa saber a este diputado y a su Grupo Parlamen-
tario:

– ¿Que medios de comunicación han sido invitados al 
Festival Internacional Cervantino para cubrir la infor-
mación de esta presencia? ¿Que presupuesto se tenía 

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	vacunació	del	bestiar	con-
tra	la	malaltia	de	la	llengua	blava
Tram. 314-14208/08

Formulació
xavier Pallarès i Povill, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Xavier Pallarès i Povill, 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,

– En quina data es va presentar el protocol de vacunació 
del bestiar per tal de combatre la malaltia de la llengua 
blava? Quin és el contingut d’aquest protocol? Quants 
caps de bestiar han estat vacunats per primera vegada 
dins d’aquest protocol? Quants caps de bestiar han estat 
revacunats? Quin és el pressupost previst per la vacu-
nació de tots els caps de bestiar de Catalunya? Quins 
són els criteris de valoració i la forma de dur a terme el 
pagament d’aquest tractament?

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2008

Xavier Pallarès i Povill
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	mesures	de	suport	al	tu-
risme	de	congressos
Tram. 314-14209/08

Formulació
Benet Maimí i Pou, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

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 
Reglament de la Cambra formula la següent pregunta 
per escrit al Govern,

– Quines mesures té previstes el Govern en relació a 
donar suport al turisme de congressos?

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2008

Benet Maimí i Pou
Diputat del G. P. de CiU
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	cost	de	la	presència	catala-
na	al	Festival	Internacional	Cervantino
Tram. 314-14213/08

Formulació
Albert Rivera Díaz, juntament amb 
un altre diputat del Grup Mixt
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

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 la participación del Gobierno de la Ge-
neralitat de Catalunya en el Festival Internacional Cer-
vantino,

Interesa saber a este diputado y a su Grupo Parlamen-
tario:

– ¿Cuál es el coste total de la presencia catalana en el 
Festival Intenacional Cervantino?

Palau del Parlament, 4 de octubre 2008

El Portavoz El diputado de C’s
Albert Rivera Diaz Antonio Robles Almeida

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	l’aportació	de	l’Estat	al	pres-
supost	de	la	delegació	del	Govern	de	
la	Generalitat	al	Festival	Internacional	
Cervantino
Tram. 314-14214/08

Formulació
Albert Rivera Díaz, juntament amb 
un altre diputat del Grup Mixt
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

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.

asignado a estas invitaciones? ¿Con qué criterios se han 
seleccionado? ¿Cuál es el coste final?

Palau del Parlament, 4 de octubre 2008

El Portavoz El diputado de C’s
Albert Rivera Diaz Antonio Robles Almeida

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	persones	dels	diversos	
departaments	que	assisteixen	al	Festi-
val	Internacional	Cervantino	i	sobre	el	
cost	del	viatge
Tram. 314-14212/08

Formulació
Albert Rivera Díaz, juntament amb 
un altre diputat del Grup Mixt
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

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 la participación del Gobierno de la Ge-
neralitat de Catalunya en el Festival Internacional Cer-
vantino,

Interesa saber a este diputado y a su Grupo Parlamen-
tario:

– ¿Cuál es el núm. total de personas por conselleries que 
tiene previsto su asistencia al Festival? ¿Cuales son los 
costos totales en viajes, alojamientos, traslados, dietas 
y otros?

Palau del Parlament, 4 de octubre 2008

El Portavoz El diputado de C’s
Albert Rivera Diaz Antonio Robles Almeida
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	despesa	en	concepte	de	
personal	del	pressupost	de	l’Institut	Ra-
mon	Llull	per	al	Festival	Internacional	
Cervantino
Tram. 314-14216/08

Formulació
Albert Rivera Díaz, juntament amb 
un altre diputat del Grup Mixt
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

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 la participación del Gobierno de la Ge-
neralitat de Catalunya en el Festival Internacional Cer-
vantino,

Interesa saber a este diputado y a su Grupo Parlamen-
tario:

– ¿Cuál es el gasto en concepto de personal previsto 
en los presupuestos del Instituto Ramon Llull, para el 
proyecto del Festival Internacional Cervantino?

Palau del Parlament, 4 de octubre 2008

El Portavoz El diputado de C’s
Albert Rivera Diaz Antonio Robles Almeida

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	pressupost	gestionat	per	
l’Institut	Ramon	Llull	per	al	Festival	In-
ternacional	Cervantino
Tram. 314-14217/08

Formulació
Albert Rivera Díaz, juntament amb 
un altre diputat del Grup Mixt
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

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, 

En relación a la participación del Gobierno de la Ge-
neralitat de Catalunya en el Festival Internacional Cer-
vantino,

Interesa saber a este diputado y a su Grupo Parlamen-
tario:

– ¿Cuál es la aportación estatal al presupuesto de la 
delegación al Festival Internacional Cervantino?

Palau del Parlament, 4 de octubre 2008

El Portavoz El diputado de C’s
Albert Rivera Diaz Antonio Robles Almeida

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	cost	del	lloguer	dels	espais	
de	la	delegació	catalana	al	Festival	In-
ternacional	Cervantino
Tram. 314-14215/08

Formulació
Albert Rivera Díaz, juntament amb 
un altre diputat del Grup Mixt
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

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 la participación del Gobierno de la Ge-
neralitat de Catalunya en el Festival Internacional Cer-
vantino,

Interesa saber a este diputado y a su Grupo Parlamen-
tario:

– ¿Cuál es el gasto en conceptos de alquileres de los 
espacios de la delegación catalana en el Festival Inter-
nacional Cervantino?

Palau del Parlament, 4 de octubre 2008

El Portavoz El diputado de C’s
Albert Rivera Diaz Antonio Robles Almeida
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	empreses	que	patrocinen	
la	participació	catalana	en	el	Festival	In-
ternacional	Cervantino
Tram. 314-14219/08

Formulació
Albert Rivera Díaz, juntament amb 
un altre diputat del Grup Mixt
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

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 la participación del Gobierno de la Ge-
neralitat de Catalunya en el Festival Internacional Cer-
vantino,

Interesa saber a este diputado y a su Grupo Parlamen-
tario:

– ¿Quiénes son las empresas patrocinadoras que a través 
de la Ramon Llull apoyan la participación catalana en 
el Festival Internacional Cervantino? Y ¿Cuales son sus 
aportaciones económicas?

Palau del Parlament, 4 de octubre 2008

El Portavoz El diputado de C’s
Albert Rivera Diaz Antonio Robles Almeida

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	els	consellers	que	assisteixen	
al	Festival	Internacional	Cervantino
Tram. 314-14220/08

Formulació
Albert Rivera Díaz, juntament amb 
un altre diputat del Grup Mixt
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

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 la participación del Gobierno de la Ge-
neralitat de Catalunya en el Festival Internacional Cer-
vantino,

Interesa saber a este diputado y a su Grupo Parlamen-
tario:

– ¿Cuál es el presupuesto total gestionado por el Ins-
tituto Ramon Llull para el Festival Internacional Cer-
vantino?

Palau del Parlament, 4 de octubre 2008

El Portavoz El diputado de C’s
Albert Rivera Diaz Antonio Robles Almeida

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	cost	de	la	representació	po-
lítica	en	la	delegació	catalana	al	Festival	
Internacional	Cervantino
Tram. 314-14218/08

Formulació
Albert Rivera Díaz, juntament amb 
un altre diputat del Grup Mixt
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

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 la participación del Gobierno de la Ge-
neralitat de Catalunya en el Festival Internacional Cer-
vantino,

Interesa saber a este diputado y a su Grupo Parlamen-
tario:

– ¿Cuál es el coste de la representación política en la 
delegación al Festival Internacional Cervantino?

Palau del Parlament, 4 de octubre 2008

El Portavoz El diputado de C’s
Albert Rivera Diaz Antonio Robles Almeida
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mologia del hospital comarcal de Vilafranca del Pene-
dès? Desglossar per mesos.

6. Quantes visites hi ha programades per als propers 
mesos, en concret, des d’octubre d’enguany a desembre 
de 2009? Desglossar per mesos.

7. Té previst el Govern ampliar els serveis d’oftalmolo-
gia que es presten a l’Hospital comarcal de Vilafranca 
del Penedès? En cas afirmatiu, en què consisteix l’am-
pliació projectada?

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2008

M. Dolors Montserrat i Culleré

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	consolidació	dels	talussos	
del	barranc	de	la	Galera,	al	Montsià
Tram. 314-14222/08

Formulació
Juan Bertomeu i Bertomeu, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Joan Bertomeu i Bertomeu, diputat del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

La disposició addicional quaranta-setena de la Llei 
16/2007, del 21 de desembre, de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2008, estableix que «el 
Govern, dins de les previsions pressupostàries, ha de 
promoure l’estudi tècnic de la consolidació dels talussos 
del barranc de la Galera (Montsià) en aquesta població 
i, si s’escau, ha d’incorporar la dita actuació en la seva 
programació, d’acord amb els criteris tècnics i econò-
mics que se’n derivin.»

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parla-
mentari: 

1. Ha iniciat el Govern els estudis tècnics sobre la con-
solidació dels talussos del Barranc de la Galera (Mont-
sià)?

2. En cas afirmatiu, quines són les conclusions de l’es-
tudi i quan té previst fer-les públiques?

3. Te previst el Govern actuar en la consolidació dels 
talussos del barranc de la Galera?

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2008

Juan Bertomeu i Bertomeu

presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada 
con respuesta escrita.

En relación a la participación del Gobierno de la Ge-
neralitat de Catalunya en el Festival Internacional Cer-
vantino,

Interesa saber a este diputado y a su Grupo Parlamen-
tario:

– ¿Quiénes son los consellers que tienen previsto asistir 
a este viaje oficial?

Palau del Parlament, 4 de octubre 2008

El Portavoz El diputado de C’s
Albert Rivera Diaz Antonio Robles Almeida

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	servei	d’oftalmologia	de	
l’Hospital	Comarcal	de	l’Alt	Penedès
Tram. 314-14221/08

Formulació
M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Dolors Montserrat i Culleré, diputada del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
allò que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament 
de la Cambra, presenta la següent pregunta per tal que 
li sigui contestada amb resposta escrita: 

A la comarca de l’Alt Penedès s’han produït diversos 
casos en els que a l’hora de sol·licitar visita per al servei 
d’oftalmologia del hospital comarcal de Vilafranca del 
Penedès, els pacients han d’esperar-se més d’un any per 
ser atesos.

Interessa saber a aquest diputada i el seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quin és el número de dies d’espera que s’ha d’esperar 
per tal de ser atès al servei d’oftalmologia del hospital 
comarcal de Vilafranca del Penedès?

2. Quina és la llista d’espera per realitzar la primera 
visita a l’especialització d’oftalmologia del hospital de 
Vilafranca del Penedès? Quina és la llista d’espera per 
a dur a terme una revisió oftalmòloga en aquest centre 
hospitalari?

3. Quants especialistes en oftalmologia presten el seus 
serveis al Hospital comarcal de Vilafranca del Penedès? 
Desglossar per categoria (residents, internistes, etc.).

4. Quins mitjans tècnics estan adscrit al servei d’oftal-
mologia del hospital de Vilafranca del Penedès?

5. Quin és el nombre de visites que des d’octubre de 
2007 a octubre de 2008, s’ha realitzat al servei d’oftal-
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residenci-
al	estratègica	de	Manlleu	(Osona)
Tram. 314-14225/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial a 
les comarques centrals al municipi de Manlleu?

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residenci-
al	estratègica	de	Manresa	(Bages)
Tram. 314-14226/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial a 
les comarques centrals al municipi de Manresa?

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residen-
cial	estratègica	de	Berga
Tram. 314-14223/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial a 
les comarques centrals al municipi de Berga?

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residenci-
al	estratègica	d’Igualada	(Anoia)
Tram. 314-14224/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial a 
les comarques centrals al municipi d’Igualada?

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residen-
cial	estratègica	de	Santa	Margarida	de	
Montbui	(Anoia)
Tram. 314-14229/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial a 
les comarques centrals al municipi de Santa Margarida 
de Montbui?

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residen-
cial	estratègica	de	Solsona
Tram. 314-14230/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial a 
les comarques centrals al municipi de Solsona?

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residen-
cial	estratègica	de	Sant	Joan	de	Vilator-
rada	(Bages)
Tram. 314-14227/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial 
a les comarques centrals al municipi de Sant Joan de 
Vilatorrada?

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residen-
cial	estratègica	de	Sant	Vicenç	de	Cas-
tellet	(Bages)
Tram. 314-14228/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial 
a les comarques centrals al municipi de Sant Vicenç 
de Castellet?

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residen-
cial	estratègica	del	sector	del	Graell,	de	
Vic	(Osona)
Tram. 314-14233/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial a 
les comarques centrals al municipi del Graell?

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residenci-
al	estratègica	de	Banyoles	(Pla	de	l’Es-
tany)
Tram. 314-14234/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial a 
les comarques gironines al municipi de Banyoles?

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residenci-
al	estratègica	de	Tona	(Osona)
Tram. 314-14231/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial a 
les comarques centrals al municipi de Tona?

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residen-
cial	estratègica	del	sector	de	la	Bòbila,	
de	Vic	(Osona)
Tram. 314-14232/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial a 
les comarques centrals al municipi de Vic anomenada 
la Bòbila?

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residen-
cial	estratègica	del	sector	d’Avellaneda,	
de	Girona
Tram. 314-14237/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial 
a les comarques gironines a la ciutat de Girona anome-
nada Avellaneda?

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residenci-
al	estratègica	del	sector	de	Can	Turon,	
de	Girona
Tram. 314-14238/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial 
a les comarques gironines a la ciutat de Girona anome-
nada Can Turon?

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residenci-
al	estratègica	de	Celrà	(Gironès)
Tram. 314-14235/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial a 
les comarques gironines al municipi de Celrà?

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residen-
cial	estratègica	de	Figueres	(Alt	Empor-
dà)
Tram. 314-14236/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial a 
les comarques gironines al municipi de Figueres?

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residen-
cial	estratègica	del	sector	de	Piverd	Est,	
de	Palafrugell	(Baix	Empordà)
Tram. 314-14241/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial 
a les comarques gironines al municipi de Palafrugell 
anomenada Piverd Est?

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residen-
cial	estratègica	de	Pi	i	Margall	PMU,	de	
Palafrugell	(Baix	Empordà)
Tram. 314-14242/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial 
a les comarques gironines al municipi de Palafrugell 
anomenada Pi i Maragall PMU?

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residenci-
al	estratègica	del	sector	de	Mas	Marroc,	
de	Girona
Tram. 314-14239/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial 
a les comarques gironines a la ciutat de Girona anome-
nada Mas Marroc?

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residenci-
al	estratègica	d’Olot	(Garrotxa)
Tram. 314-14240/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial a 
les comarques gironines al municipi d’Olot?

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García
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3.25.15.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residen-
cial	estratègica	de	Ripoll
Tram. 314-14245/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial a 
les comarques gironines al municipi de Ripoll?

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residenci-
al	estratègica	de	Roses	(Alt	Empordà)
Tram. 314-14246/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial a 
les comarques gironines al municipi de Roses?

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residen-
cial	estratègica	del	sector	SUD	1.4,	de	
Palafrugell	(Baix	Empordà)
Tram. 314-14243/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial 
a les comarques gironines al municipi de Palafrugell 
anomenada Sud 1.4?

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residen-
cial	estratègica	de	Palamós	(Baix	Em-
pordà)
Tram. 314-14244/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial a 
les comarques gironines al municipi de Palamós?

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García
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3.25.15.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residenci-
al	estratègica	de	Vidreres	(Selva)
Tram. 314-14249/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial a 
les comarques gironines al municipi de Vidreres?

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residenci-
al	estratègica	d’Almacelles	(Segrià)
Tram. 314-14250/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial 
a la comarca de Ponent (Terres de Lleida) al municipi 
d’Almacelles?

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residen-
cial	estratègica	de	Sant	Feliu	de	Guíxols	
(Baix	Empordà)
Tram. 314-14247/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial 
a les comarques gironines al municipi de Sant Feliu de 
Guíxols?

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residen-
cial	estratègica	de	Torroella	de	Montgrí	
(Baix	Empordà)
Tram. 314-14248/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial 
a les comarques gironines al municipi de Torroella de 
Montgrí?

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García
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3.25.15.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residenci-
al	estratègica	de	Cervera	(Segarra)
Tram. 314-14253/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial 
a la comarca de Ponent (Terres de Lleida) al municipi 
de Cervera?

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residenci-
al	estratègica	de	Lleida	(Segrià)
Tram. 314-14254/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial 
a la comarca de Ponent (Terres de Lleida) a la Ciutat 
de Lleida?

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residenci-
al	estratègica	de	Balaguer	(Noguera)
Tram. 314-14251/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial 
a la comarca de Ponent (Terres de Lleida) al municipi 
de Balaguer?

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residen-
cial	estratègica	de	les	Borges	Blanques	
(Garrigues)
Tram. 314-14252/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial a 
la comarca de Ponent (Terres de Lleida) al municipi de 
les Borges Blanques?

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García
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3.25.15.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residenci-
al	estratègica	d’Amposta	(Montsià)
Tram. 314-14257/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial a 
la comarca de Terres de l’Ebre al municipi d’Amposta?

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residen-
cial	estratègica	de	Móra	d’Ebre	(Ribera	
d’Ebre)
Tram. 314-14258/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial 
a la comarca de Terres de l’Ebre al municipi de Mora 
d’Ebre?

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residen-
cial	estratègica	de	Mollerussa	(Pla	d’Ur-
gell)
Tram. 314-14255/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial 
a la comarca de Ponent (Terres de Lleida) al municipi 
de Mollerussa?

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residenci-
al	estratègica	de	Tàrrega	(Urgell)
Tram. 314-14256/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial 
a la comarca de Ponent (Terres de Lleida) al municipi 
de Tàrrega?

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García
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que estableix a l’article 144 del Reglament de la Cambra 
formula la següent pregunta per resposta per escrit al 
Govern,

– Quines actuacions ha realitzat el Departament de Jus-
tícia davant el processament del jove Xevi Huguet acusat 
de causar desperfectes a una torre de la línia  de Molta 
Alta Tensió a Taradell el mes de març passat?

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2008

Josep Ma. Freixanet i Mayans
Diputat G. P. ERC

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	promoció	de	mossos	d’es-
quadra	a	caporal	i	sergent	en	els	darrers	
cinc	anys
Tram. 314-14261/08

Formulació
Carina Mejías Sánchez, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Carina Mejías i Sánchez, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

1. Quants agents del cos de Mossos d’Esquadra han 
promocionat en els darrers cinc anys a la categoria de 
caporal, desglossat per gènere, nivell d’estudis i any?

2. Quants agents del cos de Mossos d’Esquadra han 
promocionat en els darrers cinc anys a la categoria de 
sergent, desglossat per gènere, nivell d’estudis i any?

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2008

Carina Mejías Sánchez

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	situació	de	l’àrea	residenci-
al	estratègica	de	Tortosa	(Baix	Ebre)
Tram. 314-14259/08

Formulació
M. Ángeles Olano i García, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Àngels Olano i García, diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quina és la situació de l’àrea estratègica residencial a 
la comarca de Terres de l’Ebre al municipi de Tortosa?

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2008

M. Ángeles Olano i García

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	
escrit	sobre	les	actuacions	del	Depar-
tament	de	Justícia	amb	relació	al	pro-
cessament	d’un	jove	acusat	de	causar	
desperfectes	a	una	torre	de	molt	alta	
tensió	a	Taradell	(Osona)
Tram. 314-14260/08

Formulació
Josep Maria Freixanet i Mayans, 
del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.10.08

A lA MesA del PArlAMent

Josep Ma. Freixenet, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
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