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VAT	O	CLOSES	EN	LA	FORMULACIÓ

1.25.	 Preguntes	al	Govern

1.25.05.	 Preguntes	orals	en	el	Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre el cost de l’acte sobre cooperació del 
Departament de la Vicepresidència del 4 d’octubre 
de 2008
Tram. 310-00259/08
Substanciació p. 11

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre la sequera que pateix l’Alt Empordà
Tram. 310-00260/08
Substanciació p. 11

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre la gestió de recursos hídrics a les 
comarques de Girona
Tram. 310-00261/08
Substanciació p. 11

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre les sancions disciplinàries imposa-
des a mossos d’esquadra
Tram. 310-00262/08
Substanciació p. 11

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre el nou espai destinat al Centre d’Art 
Contemporani de Barcelona
Tram. 310-00263/08
Substanciació p. 11

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre el parc temàtic Port Aventura
Tram. 310-00264/08
Substanciació p. 11

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00204/08
Substanciació p. 11

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre els darrers es-
deveniments polítics
Tram. 317-00205/08
Substanciació p. 12

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00206/08
Substanciació p. 12

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00207/08
Substanciació p. 12

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00208/08
Substanciació p. 12

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre els darrers es-
deveniments polítics
Tram. 317-00209/08
Substanciació p. 12

1.25.10.	 Preguntes	orals	en	comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les raons per les quals no es van 
redirigir ambulàncies a altres centres hospitalaris 
per a evitar el col·lapse del servei d’urgències de 
l’Hospital Clínic del desembre del 2007
Tram. 311-00641/08
Substanciació p. 12

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre de desviacions a altres 
centres hospitalaris davant la saturació del servei 
d’urgències de l’Hospital Clínic del desembre del 
2007
Tram. 311-00642/08
Substanciació p. 12

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la saturació dels serveis d’urgèn-
cies dels centres hospitalaris i sobre la planificació 
del Departament de Salut davant l’increment de la 
demanda assistencial
Tram. 311-00643/08
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la valoració que el Departament de 
Salut fa de la situació hospitalària del Vallès Oriental
Tram. 311-00653/08
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la valoració que el Departament 
de Salut fa de la situació i els serveis de l’Hospital 
General de Granollers
Tram. 311-00654/08
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la valoració que el Departament 
de Salut fa dels serveis d’urgències de l’Hospital 
General de Granollers
Tram. 311-00655/08
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la valoració que el Departament 
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de Salut fa del nivell de l’atenció pediàtrica al baix 
Montseny i al Vallès Oriental
Tram. 311-00656/08
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les actuacions que el Departa-
ment de Salut té previstes per a afrontar el dèficit de 
l’atenció pediàtrica en diversos municipis del Vallès 
Oriental
Tram. 311-00657/08
Substanciació p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la validesa de la targeta sanitària 
en els viatges a fora de Catalunya
Tram. 311-00767/08
Substanciació p. 14

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les actuacions pel que fa a la pre-
venció de la diabetis i a la lluita contra l’obesitat ex-
cessiva com a factor de risc en la població infantil
Tram. 311-00773/08
Substanciació p. 14

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les revisions mèdiques que s’han 
fet o facilitat a les persones que van visitar la central 
nuclear Ascó I durant el període en què s’hi va pro-
duir la fuita radioactiva
Tram. 311-00817/08
Substanciació p. 14

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
Substanciació p. 14

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
Substanciació p. 14

1.25.15.	 Preguntes	per	escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la contaminació per melamina d’alguns pro-
ductes d’origen xinès
Tram. 314-13919/08
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la col·laboració de la Generalitat amb l’em-
presa Onada
Tram. 314-14304/08
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les partides pressupostàries corresponents 
als 197.200 euros que el Departament de la Presi-
dència destina el 2008 al Pla de polítiques de dones 
2008-2011
Tram. 314-14435/08
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les partides pressupostàries corresponents 
als 4.608.000 euros que el Departament de la Vice-
presidència destina el 2008 al Pla de polítiques de 
dones 2008-2011
Tram. 314-14436/08
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les partides pressupostàries corres ponents 
als 795.015,92 euros que el Departament d’Inte-
rior, Rela cions Institucio nals i Participació destina el 
2008 al Pla de polítiques de dones 2008-2011
Tram. 314-14437/08
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les partides pressupostàries corresponents als 
244.172,52 euros que el Departament de Governació 
i Administracions Públiques destina el 2008 al Pla 
de polítiques de dones 2008-2011
Tram. 314-14438/08
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les partides pressupostàries corresponents 
als 12.498.000 euros que el Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques destina el 2008 al Pla 
de polítiques de dones 2008-2011
Tram. 314-14439/08
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les partides pressupostàries corresponents 
als 9.530.319,04 euros que el Departament de Jus-
tícia destina el 2008 al Pla de polítiques de dones 
2008-2011
Tram. 314-14440/08
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per es  crit 
sobre les partides pressupostàriescorresponents als 
627.100 euros que el Departament d’Educació desti-
na el 2008 al Pla de polítiques de dones 2008-2011
Tram. 314-14441/08
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les partides pressupostàries corresponents 
als 186.908 euros que el Departament de Cultura 
i Mitjans de Comunicació destina el 2008 al Pla de 
polítiques de dones 2008-2011
Tram. 314-14442/08
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les partides pressupostàries corresponents als 
2.210.329,28 eurosque el Departament de Salut desti-
na el 2008 al Pla de polítiques de dones 2008-2011
Tram. 314-14443/08
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les partides pressupostàries corresponents 
als 31.946.063,02 euros que el Departament de Tre-
ball destina el 2008 al Pla de polítiques de dones 
2008-2011
Tram. 314-14444/08
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les partides pressupostàries corresponents 
als 313.321 euros que el Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa destina el 2008 al Pla de 
polítiques de dones 2008-2011
Tram. 314-14445/08
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les partides pressupostàries corresponents als 
11.174.806,88 euros que el Departament d’Acció So-
cial i Ciutadania destina el 2008 al Pla de polítiques 
de dones 2008-2011
Tram. 314-14446/08
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les partides pressupostàries corresponents 
als 27.360.000 euros que el Departament de Medi 
Ambient i Habitatge destina el 2008 al Pla de políti-
ques de dones 2008-2011
Tram. 314-14447/08
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les partides pressupostàries corresponents als 
12.260.000 euros que l’Institut Català de les Dones des-
tina el 2008 al Pla de polítiques de dones 2008-2011
Tram. 314-14448/08
Resposta del Govern p. 24
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la participació del Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural en el Pla de polítiques de 
dones 2008-2011
Tram. 314-14449/08
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’increment de l’oferta de productes amb de-
nominació d’origen i indicació geogràfica protegits 
a les línies internacionals de Renfe
Tram. 314-14458/08
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les prestacions de la Cartera de serveis socials 
del sistema públic de serveis socials
Tram. 314-14459/08
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les resolucions emeses en aplicació de la Llei 
de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
Tram. 314-14461/08
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de plans individuals d’atenció ela-
borats des de l’entrada en vigor de la Llei de l’Estat 
39/2006, relativa a la dependència
Tram. 314-14462/08
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les sol·licituds de reconeixement de drets i 
serveis presentades des de l’entrada en vigor de la 
Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
Tram. 314-14463/08
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a detectar un possible frau 
sanitari
Tram. 314-14478/08
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions que duu a terme quan detecta 
un possible frau sanitari
Tram. 314-14479/08
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit so - 
bre les dades relatives al frau sanitari detectat el 2007
Tram. 314-14480/08
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit so- 
bre les dades relatives al frau sanitari detectat el 2006
Tram. 314-14481/08
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit so - 
bre les dades relatives al frau sanitari detectat el 2005
Tram. 314-14482/08
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els àmbits de la gestió sanitària en què s’ha 
detectat frau
Tram. 314-14483/08
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les unitats funcionals de salut laboral creades 
del 2007 ençà
Tram. 314-14534/08
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la implementació del programa «Salut i esco-
la» en els centres d’ensenyament secundari
Tram. 314-14536/08
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’adopció internacional a Etiòpia
Tram. 314-14542/08
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el trasllat del Centre de Telecomunicacions i 
Tecnologies de la Informació a l’Hospitalet de Llo-
bregat (Barcelonès)
Tram. 314-14574/08
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de posada en funcionament de 
les instal·lacions definitives dels centres educatius 
amb barracots
Tram. 314-14585/08
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau d’execució del pressupost de la Secre-
taria de Comerç i Turisme del 2007
Tram. 314-14589/08
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les partides del pressupost del 2007 de crea-
ció de producte, de promoció i de recerca i formació 
amb relació al turisme
Tram. 314-14590/08
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els equipaments complementaris de cada 
zona escolar de Barcelona
Tram. 314-14591/08
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el nombre de plans educatius d’entorn a 
Barcelona
Tram. 314-14598/08
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de plans educatius d’entorn pre-
vistos fins al 2010
Tram. 314-14599/08
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nomenament de l’assessor especial del 
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa
Tram. 314-14601/08
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau d’execució de les obres de les caser-
nes dels Mossos d’Esquadra als barris de l’Eixam-
ple, Sarrià - Sant Gervasi i Sant Martí de Proven-
çals, de Barcelona, i la data prevista de posada en 
funcionament
Tram. 314-14603/08
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de detinguts pels Mossos d’Esqua-
dra, a Barcelona, del 2007 ençà
Tram. 314-14604/08
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la inclusió en el Pla director urbanístic de l’àrea 
residencial estratègica de la Porta Sud de Terrassa 
(Vallès Occidental) d’una nova estació de Ferrocar-
rils de la Generalitat
Tram. 314-14611/08
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el termini d’execució de les rondes del 
Maresme
Tram. 314-14612/08
Resposta del Govern p. 37
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures previstes per a desbloquejar la 
situació generada per la creació d’un certificat d’ap-
titud professional per als conductors de transport 
públic col·lectiu
Tram. 314-14613/08
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre l’evolució del nombre d’usuaris de la línia 
Llobregat-Anoia de Ferrocarrils de la Generalitat 
del 2003 ençà
Tram. 314-14614/08
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la plantilla de l’Institut Català del 
Sòl del 2004 ençà
Tram. 314-14615/08
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els controls del Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural dels productes agrícoles i 
ramaders de fora de Catalunya
Tram. 314-14616/08
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’exigència dels controls dels productes rama-
ders i agrícoles de fora de Catalunya
Tram. 314-14617/08
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les anàlisis dels riscos sanitaris i fitosanitaris 
dels productes agrícoles i ramaders de fora de la 
Unió Europea
Tram. 314-14618/08
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la traçabilitat dels productes alimentaris de 
fora de Catalunya
Tram. 314-14619/08
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el nombre de denúncies per robatoris en 
explotacions agràries i ramaderes els darrers tres 
anys
Tram. 314-14620/08
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els expedients presentats i aprovats amb re-
lació al Pla de reestructuració de la vinya
Tram. 314-14621/08
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els expedients aprovats amb relació a la pri-
mera instal·lació de joves i als ajuts a la modernitza-
ció de les explotacions agràries
Tram. 314-14622/08
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de professors destinats als serveis 
territorials del Departament d’Educació a Girona 
del 2003 ençà
Tram. 314-14625/08
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de professors destinats als serveis 
territorials del Departament d’Educació a Lleida del 
2003 ençà
Tram. 314-14626/08
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de professors destinats als serveis 

territorials del Departament d’Educació a Tarragona 
del 2003 ençà
Tram. 314-14627/08
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de professors destinats als serveis 
territorials del Departament d’Educació a les Terres 
de l’Ebre del 2003 ençà
Tram. 314-14628/08
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de professors destinats als serveis 
territorials del Departament d’Educació a Mataró 
(Maresme) del 2003 ençà
Tram. 314-14629/08
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de professors destinats als serveis 
territorials del Departament d’Educació a Sant Feliu 
de Llobregat (Baix Llobregat) del 2003 ençà
Tram. 314-14630/08
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de professors destinats als serveis 
territorials a Barcelona Comarques del Departament 
d’Educació del 2003 ençà
Tram. 314-14631/08
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts destinats a l’empresa Nissan els dar-
rers cinc anys
Tram. 314-14632/08
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reforma dels despatxos dels seus mem-
bres i d’alts càrrecs dutes a terme del juny del 2007 
ençà
Tram. 314-14634/08
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’efectius dels Mossos d’Esquadra 
destinats a Barcelona el 2009 i el 2010
Tram. 314-14643/08
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les sol·licituds del finançament que atorga l’1% 
cultural presentades per l’Ajuntament de Barcelona
Tram. 314-14644/08
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els solars de l’Institut Català del Sòl
Tram. 314-14646/08
Resposta del Govern p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el protocol seguit pels centres proveïdors del 
Servei Català de la Salut pel que fa a òrgans ex-
tirpats i extremitats amputades per intervencions 
quirúrgiques
Tram. 314-14647/08
Resposta del Govern p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les previsions de funcionament i ocupació de 
la Ciutat de Repòs i Vacances de Tarragona
Tram. 314-14648/08
Resposta del Govern p. 49

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre les previsions d’inversions, rehabilitació 
i millorament de la Ciutat de Repòs i Vacances de 
Tarragona
Tram. 314-14649/08
Resposta del Govern p. 49
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data prevista d’aprovació del Pla de gestió 
de l’espai fluvial del baix Ter
Tram. 314-14651/08
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la durada prevista de les actua  cions del Pla de 
gestió de l’espai fluvial del baix Ter
Tram. 314-14652/08
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data prevista d’execució de les actuacions 
necessàries per a evitar els problemes causats per 
les crescudes del riu Daró a la Bisbal d’Empordà 
(Baix Empordà)
Tram. 314-14653/08
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data prevista d’execució de les actuacions 
necessàries per a evitar els problemes causats per 
les crescudes del riu Daró a Serra de Daró (Baix Em  - 
pordà)
Tram. 314-14654/08
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les previsions de construcció d’un consultori 
local a Verges (Baix Empordà)
Tram. 314-14655/08
Resposta del Govern p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els contactes mantinguts amb l’Ajuntament de 
Verges (Baix Empordà) amb relació a la construcció 
d’un consultori local
Tram. 314-14656/08
Resposta del Govern p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data prevista d’inici de la construcció d’un 
consultori local a Verges (Baix Empordà)
Tram. 314-14657/08
Resposta del Govern p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data prevista de posada en funcionament 
d’un consultori local a Verges (Baix Empordà)
Tram. 314-14658/08
Resposta del Govern p. 51

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre l’emplaçament a Barcelona de la secció 
d’urbanisme del Museu Nacional d’Arquitectura i 
Urbanisme
Tram. 314-14659/08
Resposta del Govern p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la subvenció per a enllumenat públic sol·licitada 
per l’Ajuntament de Cabra del Camp (Alt Camp)
Tram. 314-14673/08
Resposta del Govern p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els nomenaments de personal eventual a la 
Conselleria d’Innovació, Universitats i Empresa
Tram. 314-14674/08
Resposta del Govern p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les funcions del personal eventual de la Con-
selleria d’Innovació, Universitats i Empresa
Tram. 314-14675/08
Resposta del Govern p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la publicació de llocs de treball de personal 
eventual de la Generalitat
Tram. 314-14676/08
Resposta del Govern p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la publicació en el web del Departament de 
Governació i Administracions Públiques d’un lloc de 
treball corresponent a un nomenament de personal 
eventual
Tram. 314-14677/08
Resposta del Govern p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els llocs de treball de personal eventual de la 
Generalitat que no han estat publicats
Tram. 314-14678/08
Resposta del Govern p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les presentacions dutes a terme de menors 
estrangers indocumentats per a ésser tutelats els 
anys 2007 i 2008
Tram. 314-14686/08
Resposta del Govern p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les sentències amb penes relatives a treballs 
a favor de la comunitat dictades a Barcelona el 2008 
i les finalment executades
Tram. 314-14689/08
Resposta del Govern p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones ingressades en centres 
penitenciaris de Barcelona els anys 2007 i 2008
Tram. 314-14692/08
Resposta del Govern p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’adquisició d’un edifici singular a Barcelona 
o a l’àrea metropolitana per a instal·lar un centre de 
dades i comunicació
Tram. 314-14704/08
Resposta del Govern p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la plaga de la Tuta absoluta
Tram. 314-14726/08
Resposta del Govern p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la licitació d’un contracte de serveis del Depar-
tament de Governació i Administracions Públiques
Tram. 314-14829/08
Resposta del Govern p. 59

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 la sentència relativa a un 
anunci de la Plataforma Pro Seleccions Esportives 
Catalanes
Tram. 312-00185/08
Substanciació p. 59

Pregunta a la directora general de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre els ingressos publicitaris
Tram. 312-00186/08
Substanciació p. 59

Pregunta a la directora general de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
oralment en comissió sobre la retransmissió d’esde-
veniments religiosos
Tram. 312-00187/08
Substanciació p. 59

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mit jans Audiovisuals a 
respondre oralment en comissió sobre l’ús partidista 
d’imatges de Televisió de Catalunya
Tram. 322-00105/08
Substanciació p. 60
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Pregunta al president del Consell de Go-
vern de la Corporació Catalana de Mit  jans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió sobre el 
coneixement de la Direcció de la Corporació de l’ús 
d’imatges de Televisió de Catalunya per part d’un 
grup polític
Tram. 322-00106/08
Substanciació p. 60

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mit jans Audiovisuals a 
respondre oralment en comissió sobre el balanç de 
les maratons televisives de TV3
Tram. 322-00107/08
Substanciació p. 60

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mit jans Audiovisuals a 
respondre oralment en comissió sobre l’organigrama 
de Catalunya Ràdio
Tram. 322-00108/08
Substanciació p. 60

Pregunta al president del Consell de Go-
vern de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió sobre el 
portal 3cat24.cat
Tram. 322-00109/08
Substanciació p. 60

Pregunta al president del Consell de Go-
vern de la Corporació Catalana de Mit jans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió sobre el 
Defensor de l’Audiència
Tram. 322-00110/08
Substanciació p. 60

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mit jans Audiovisuals a 
respondre oralment en comissió sobre el reglament 
de funcionament de la Corporació
Tram. 322-00112/08
Substanciació p. 61

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mit jans Audiovisuals a 
respondre oralment en comissió sobre l’audiència i 
la programació de Catalunya Ràdio
Tram. 322-00113/08
Substanciació p. 61

Pregunta al president del Consell de Go-
vern de la Corporació Catalana de Mit jans Audiovi-
suals a respondre oralment en comissió sobre els 
propòsits del defensor de l’audiència
Tram. 322-00114/08
Substanciació p. 61

Pregunta al president del Consell de Go-
vern de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió sobre el 
compliment de la Carta de principis de la Corporació 
pel que fa a la llengua
Tram. 322-00115/08
Substanciació p. 61

Pregunta al president del Consell de Go-
vern de la Corporació Catalana de Mit  jans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió sobre la 
cobertura informativa a Televisió de Catalunya de 
la visita d’un ministre de la República Àrab Sahrauí 
Democràtica
Tram. 322-00116/08
Substanciació p. 61

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mit jans Audiovisuals 
a respondre oralment en comissió sobre l’audiència 
de les emissores de Catalunya Ràdio
Tram. 322-00117/08
Substanciació p. 61

Pregunta al president del Consell de Go-
vern de la Corporació Catalana de Mit jans Audiovi-

suals a respondre oralment en comissió sobre els 
nomenaments recents a les emissores de Catalunya 
Ràdio
Tram. 322-00118/08
Substanciació p. 62

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mit jans Audiovisuals a 
respondre oralment en comissió sobre la cobertura 
informativa de l’any del mil·lenari del nomenament 
de l’abat Oliba
Tram. 322-00119/08
Substanciació p. 62

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
respondre oralment en comissió sobre les emissions 
de Televisió de Catalunya al País Valencià
Tram. 322-00120/08
Substanciació p. 62

Pregunta al president del Consell de Go-
vern de la Corporació Catalana de Mit  jans Audio-
visuals a respondre oralment en comissió sobre el 
pluralisme a Televisió de Catalunya
Tram. 322-00121/08
Substanciació p. 62

Pregunta a la directora de Televisió de Ca-
talunya a respondre oralment en comissió sobre el 
reportatge «Fora de context: president Benach» del 
programa Entre línies
Tram. 323-00006/08
Substanciació p. 62

Pregunta a la directora de Televisió de Ca-
talunya a respondre oralment en comissió sobre 
l’aparició d’una pintada contra el Partit Popular en 
uns fotogrames de la sèrie Ventdelplà
Tram. 323-00007/08
Substanciació p. 62

Pregunta a la directora de Televisió de Ca-
talunya a respondre oralment en comissió sobre 
l’audiència de Televisió de Catalunya
Tram. 323-00008/08
Substanciació p. 63

Pregunta a la directora de Televisió de Ca-
talunya a respondre oralment en comissió sobre la 
programació de Televisió de Catalunya
Tram. 323-00009/08
Substanciació p. 63

3.	 TRAMITACIONS	EN	CURS

3.25.	 Preguntes	al	Govern

3.25.05.	 Preguntes	orals	en	el	Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre el cost de l’acte sobre cooperació del 
Departament de la Vicepresidència del 4 d’octubre 
de 2008
Tram. 310-00259/08
Anunci p. 63

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre la sequera que pateix l’Alt Empordà
Tram. 310-00260/08
Anunci p. 63

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre la gestió de recursos hídrics a les 
comarques de Girona
Tram. 310-00261/08
Anunci p. 64

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre les sancions disciplinàries imposa-
des a mossos d’esquadra
Tram. 310-00262/08
Anunci p. 64
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre el nou espai destinat al Centre d’Art 
Contemporani de Barcelona
Tram. 310-00263/08
Anunci p. 64

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre el parc temàtic Port Aventura
Tram. 310-00264/08
Anunci p. 64

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre la situació po-
lítica
Tram. 317-00204/08
Anunci p. 65

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre els darrers es-
deveniments polítics
Tram. 317-00205/08
Anunci p. 65

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre la situació po-
lítica
Tram. 317-00206/08
Anunci p. 65

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre la situació po-
lítica
Tram. 317-00207/08
Anunci p. 65

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre la situació po-
lítica
Tram. 317-00208/08
Anunci p. 66

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre els darrers es-
deveniments polítics
Tram. 317-00209/08
Anunci p. 66

3.25.10.	 Preguntes	orals	en	comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els ajuts per a la tercera fase de 
la reforma del monestir de Sant Llorenç de Morunys 
(Solsonès)
Tram. 311-01438/08
Anunci p. 66

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre una afirmació relativa a les quei-
xes de la Generalitat i la invitació de corresponsals
Tram. 311-01456/08
Anunci p. 67

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les actuacions del Departament 
de la Vicepresidència per a convidar més corres-
ponsals
Tram. 311-01457/08
Anunci p. 67

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les funcions i les responsabilitats 
de la viceconsellera d’Afers Exteriors
Tram. 311-01458/08
Anunci p. 67

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’exposició del fons del Museu 
d’Art Contemporani de Barcelona en sales d’art i 
museus
Tram. 311-01461/08
Anunci p. 67

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els criteris del Departament de 
Cultura per a la projecció d’artistes plàstics
Tram. 311-01462/08
Anunci p. 68

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els criteris del Departament de 
Cultura i l’Institut Ramon Llull per a organitzar una 
exposició de Miró al Museu d’Art Modern de Nova 
York i assumir-ne les despeses
Tram. 311-01463/08
Anunci p. 68

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la projecció de l’obra d’artistes 
plàstics en museus i sales d’art internacionals
Tram. 311-01464/08
Anunci p. 68

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’adquisició de fons d’art con-
temporani
Tram. 311-01465/08
Anunci p. 69

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la convocatòria de subvencions 
per a la construcció o el condicionament d’equipa-
ments esportius de la xarxa bàsica
Tram. 311-01482/08
Anunci p. 69

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els ajuntaments que han sol·licitat 
subvencions per a la construcció o el condiciona-
ment d’equipaments esportius de la xarxa bàsica
Tram. 311-01483/08
Anunci p. 69

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els protocols d’actuació entre el 
Consell Català de l’Esport i els ajuntaments en matè-
ria d’instal·la cions esportives de la xarxa bàsica
Tram. 311-01484/08
Anunci p. 70

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les subvencions atorgades pel 
Consell Català de l’Esport als ajuntaments per a 
la construcció o el condicionament d’equipaments 
esportius en el període 2005-2008
Tram. 311-01485/08
Anunci p. 70

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les sol·licituds de subvencions 
presentades al Consell Català de l’Esport per a la 
construcció o el condicionament d’equipaments es-
portius en el període 2005-2008
Tram. 311-01486/08
Anunci p. 70

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les gestions prèvies a l’audiència 
del president de la Generalitat davant del rei del 
Marroc
Tram. 311-01494/08
Anunci p. 71

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els resultats concrets de la visita 
del president de la Generalitat al Marroc
Tram. 311-01495/08
Anunci p. 71

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la incidència de les seves actua-
cions i polítiques internes en la imatge exterior de 
Catalunya
Tram. 311-01496/08
Anunci p. 71

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les previsions d’inversió en la res-
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tauració de les pintures de l’església de Sant Feliu, 
de Girona
Tram. 311-01497/08
Anunci p. 71

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el tancament previst de l’Oficina 
d’Acció Ciutadana de Verdum, a Barcelona
Tram. 311-01501/08
Anunci p. 72

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el tancament previst de l’Oficina 
d’Acció Ciutadana de Sant Roc, a Badalona (Bar-
celonès)
Tram. 311-01502/08
Anunci p. 72

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les previsions de tancament 
d’oficines d’acció ciutadana a Barcelona i a l’àrea 
metropolitana
Tram. 311-01503/08
Anunci p. 72

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la contractació de Jordi Eduardo com 
a director de projectes del Centre d’Alt Rendiment
Tram. 311-01504/08
Anunci p. 72

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la idoneïtat de Jordi Eduardo per 
al càrrec de director de projectes del Centre d’Alt 
Rendiment
Tram. 311-01505/08
Anunci p. 73

3.25.15.	 Preguntes	per	escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reserva de sòl a Sant Gregori i a Salt (Gi-
ronès) per a la construcció de la línia del tren d’alta 
velocitat
Tram. 314-15109/08
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment del conveni signat entre el De-
partament de Benestar i Família i l’Ajuntament de 
Terrassa (Vallès Occidental) per a la construcció i 
posada en funcionament de diversos equipaments 
socials
Tram. 314-15110/08
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment del conveni signat entre el De-
partament de Benestar i Família i l’Ajuntament de 
Batea (Terra Alta) per a la implantació d’una experi-
ència pilot d’assistència integral en zones rurals en 
un centre de serveis per a gent gran
Tram. 314-15111/08
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment del conveni signat entre el De-
partament de Benestar i Família i l’Ajuntament de 
Calldetenes (Osona) per a la implantació d’un model 
assistencial integral per a zones rurals en un centre 
de dia i de serveis per a gent gran
Tram. 314-15112/08
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment del conveni signat entre el De-
partament de Benestar i Família i l’Ajuntament de 
Gandesa (Terra Alta) per a l’ampliació d’una resi-
dència per a gent gran
Tram. 314-15113/08
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el compliment del conveni signat entre el 

Departament de Benestar i Família i l’Ajuntament 
de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) per a la 
construcció i la posada en funcionament d’un centre 
d’atenció a la infància i l’adolescència
Tram. 314-15114/08
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment del conveni signat entre el De-
partament de Benestar i Família i l’Ajuntament de 
Maials (Segrià) per a la implantació d’una experièn-
cia pilot d’assistència integral en zones rurals en un 
centre de dia i de serveis per a gent gran
Tram. 314-15115/08
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el compliment del conveni signat entre el 
Departament de Benestar i Família i l’Ajuntament 
de Ripollet (Vallès Occidental) per a la creació de 
places col·laboradores residencials diürnes en un 
centre d’atenció integral de serveis socials per a 
gent gran
Tram. 314-15116/08
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el compliment del conveni signat entre el 
Departament de Benestar i Família i l’Ajuntament 
de Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat) per a la 
construcció d’una residència, un centre de dia i un 
menjador extern per a gent gran amb dependència
Tram. 314-15117/08
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment del conveni signat entre el De-
partament de Benestar i Família i l’Ajuntament de la 
Sénia (Montsià) per a l’ampliació d’una residència i 
un centre de dia per a gent gran
Tram. 314-15118/08
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la posada en funcionament d’equipaments 
sanitaris a les comarques de Tarragona
Tram. 314-15119/08
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les revisions de les instal·lacions de gas a 
l’edifici sinistrat a Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 314-15120/08
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la intervenció dels bombers en l’edifici sinistrat 
a Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 314-15121/08
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les agressions a menors a Santa Coloma de 
Gramenet (Barcelonès) del 2006 ençà
Tram. 314-15122/08
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els accidents comunicats per les empreses 
subministradores de gas els darrers cinc anys
Tram. 314-15123/08
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la posada en funcionament d’un nou centre 
educatiu a l’Ordal, a Subirats (Alt Penedès)
Tram. 314-15124/08
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les subvencions per a la construcció d’habi-
tatge protegit el 2005
Tram. 314-15125/08
Formulació p. 79
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els beneficiaris de les subvencions per a la 
construcció d’habitatge protegit el 2005
Tram. 314-15126/08
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les sol·licituds de subvenció per a la construc-
ció d’habitatge protegit el 2005
Tram. 314-15127/08
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les sol·licituds de subvenció per a la construc-
ció d’habitatge protegit desestimades el 2005
Tram. 314-15128/08
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els centres d’ensenyament infantil i primari que 
està construint amb la participació dels ajuntaments 
en el finançament
Tram. 314-15129/08
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els centres d’ensenyament infantil i primari en 
construcció amb la participació dels ajuntaments en 
el finançament
Tram. 314-15130/08
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de construcció de centres d’en-
senyament infantil i primari finançada en part pels 
ajuntaments
Tram. 314-15131/08
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data de disponibilitat de l’Acrobat Reader 
en català
Tram. 314-15132/08
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llengua utilitzada en les proves d’accés a la 
universitat del curs 2007-2008
Tram. 314-15133/08
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la utilització de l’Acrobat Reader en català 
al Departament de Governació i Administracions 
Públiques
Tram. 314-15134/08
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nivell de català del personal sanitari no fix 
adscrit a l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-15135/08
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el personal sanitari inscrit als cursos de català 
de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya en 
el període 2003-2008
Tram. 314-15136/08
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el personal mèdic estranger que ha obtingut 
certificats de català del 2006 ençà
Tram. 314-15137/08
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Projecte de decret regulador del procedi-
ment administratiu aplicable per a la implantació 
de parcs eòlics i instal·lacions fotovoltaiques a Ca-
talunya
Tram. 314-15138/08
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat del Projecte de decret regulador del 
procediment administratiu aplicable per a la implan-
tació de parcs eòlics i instal·lacions fotovoltaiques a 
Catalunya
Tram. 314-15139/08
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre les al·legacions presentades al Projecte 
de decret regulador del procediment administratiu 
aplicable per a la implantació de parcs eòlics i instal-
lacions fotovoltaiques a Catalunya
Tram. 314-15140/08
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció d’una ciutat judicial a Tarra-
gona
Tram. 314-15142/08
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els resultats de les proves d’accés a la univer-
sitat i la publicació d’aquests resultats per centres 
escolars
Tram. 314-15143/08
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les ràtios d’alumnes immigrats en els centres 
escolars
Tram. 314-15144/08
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les invitacions a l’acte de presentació del Pla 
de suport al tercer sector social
Tram. 314-15145/08
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris per a la concessió de les subven-
cions del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 
el 2008
Tram. 314-15146/08
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la verificació de l’execució de les obres encar-
regades a entitats col·laboradores
Tram. 314-15147/08
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la gestió telemàtica de les subvencions del Pla 
únic d’obres i serveis de Catalunya
Tram. 314-15148/08
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la continuïtat del programa pilot d’assistent 
personal
Tram. 314-15149/08
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el percentatge del pressupost del 2008 per a 
salut mental destinat a l’atenció hospitalària
Tram. 314-15150/08
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el percentatge del pressupost del 2008 per a 
salut mental destinat a l’atenció comunitària
Tram. 314-15151/08
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el percentatge del pressupost del 2009 per a 
salut mental destinat a l’atenció comunitària
Tram. 314-15152/08
Formulació p. 87
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el percentatge del pressupost del 2009 per a 
salut mental destinat a l’atenció hospitalària
Tram. 314-15153/08
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de l’esfondrament del túnel de mani-
obres de la línia 5 del metro al barri del Carmel, de 
Barcelona
Tram. 314-15154/08
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el bloqueig dels processos d’adopció interna-
cional amb Haití
Tram. 314-15155/08
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre els processos d’adopció internacional al 
Kazakhstan
Tram. 314-15156/08
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el desplaçament de mossos d’esquadra a 
Atenes per a garantir la seguretat dels jugadors del 
Regal F. C. Barcelona
Tram. 314-15157/08
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la presentació del llibre Pensament polític als 
Països Catalans, 1714-2014 pel vicepresident del 
Govern
Tram. 314-15158/08
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aules prefabricades i la construcció del 
CEIP Volerany, a Vilanova i la Geltrú (Garraf)
Tram. 314-15159/08
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el foment de l’ensenyament de pautes de con-
ducció ecològica
Tram. 314-15160/08
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el viatge del president de la Generalitat al 
Japó
Tram. 314-15161/08
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’impuls per a la conversió de les universitats 
en campus d’excel·lènciainternacional
Tram. 314-15162/08
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts de menjador per al Consell Comarcal 
del Baix Ebre
Tram. 314-15163/08
Formulació p. 91

3.27.	 Control	parlamentari	de	la	Corporació	
Catalana	de	Mitjans	Audiovisuals

3.27.15.	 Preguntes	per	escrit

Pregunta al Consell de Govern de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre els termes emprats als espais del 
temps dels mitjans de la Corporació per a referir-se 
a la Val d’Aran
Tram. 316-00004/08
Formulació p. 91

Pregunta al Consell de Govern de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre l’ús del terme «vent de port» als 
espais del temps
Tram. 316-00005/08
Formulació p. 92

NOTES

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

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

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	el	Ple	sobre	les	sancions	dis-
ciplinàries	imposades	a	mossos	d’es-
quadra
Tram. 310-00262/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 47, tinguda el dia 17.12.2008 
(DSPC-P 69).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	el	Ple	sobre	el	nou	espai	des-
tinat	al	Centre	d’Art	Contemporani	de	
Barcelona
Tram. 310-00263/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 47, tinguda el dia 17.12.2008 
(DSPC-P 69).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	el	Ple	sobre	el	parc	temàtic	Port	
Aventura
Tram. 310-00264/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 47, tinguda el dia 17.12.2008 
(DSPC-P 69).

Pregunta	al	president	de	la	Generalitat	
a	respondre	oralment	en	el	Ple	sobre	la	
situació	política
Tram. 317-00204/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 47, tinguda el dia 17.12.2008 
(DSPC-P 69).

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

1.25. PREGUNTES AL GOVERN

1.25.05. PREGUNTES ORALS EN EL PLE

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	el	Ple	sobre	el	cost	de	l’acte	
sobre	cooperació	del	Departament	de	
la	Vicepresidència	del	4	d’octubre	de	
2008
Tram. 310-00259/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 47, tinguda el dia 17.12.2008 
(DSPC-P 69).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	el	Ple	sobre	la	sequera	que	pa-
teix	l’Alt	Empordà
Tram. 310-00260/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 47, tinguda el dia 17.12.2008 
(DSPC-P 69).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	el	Ple	sobre	la	gestió	de	recur-
sos	hídrics	a	les	comarques	de	Girona
Tram. 310-00261/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 47, tinguda el dia 17.12.2008 
(DSPC-P 69).
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1.25.10.

Pregunta	al	president	de	la	Generalitat	a	
respondre	oralment	en	el	Ple	sobre	els	
darrers	esdeveniments	polítics
Tram. 317-00209/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 47, tinguda el dia 17.12.2008 
(DSPC-P 69).

1.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIó

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	raons	per	
les	quals	no	es	van	redirigir	ambulànci-
es	a	altres	centres	hospitalaris	per	a	evi-
tar	el	col·lapse	del	servei	d’urgències	de	
l’Hospital	Clínic	del	desembre	del	2007
Tram. 311-00641/08

Substanciació

Sessió núm. 28 de la Comissió de Salut, tinguda el dia 
11.12.2008 (DSPC-C 458).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	nombre	de	
desviacions	a	altres	centres	hospitala-
ris	davant	la	saturació	del	servei	d’ur-
gències	de	l’Hospital	Clínic	del	desem-
bre	del	2007
Tram. 311-00642/08

Substanciació

Sessió núm. 28 de la Comissió de Salut, tinguda el dia 
11.12.2008 (DSPC-C 458).

Pregunta	al	president	de	la	Generalitat	a	
respondre	oralment	en	el	Ple	sobre	els	
darrers	esdeveniments	polítics
Tram. 317-00205/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 47, tinguda el dia 17.12.2008 
(DSPC-P 69).

Pregunta	al	president	de	la	Generalitat	
a	respondre	oralment	en	el	Ple	sobre	la	
situació	política
Tram. 317-00206/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 47, tinguda el dia 17.12.2008 
(DSPC-P 69).

Pregunta	al	president	de	la	Generalitat	
a	respondre	oralment	en	el	Ple	sobre	la	
situació	política
Tram. 317-00207/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 47, tinguda el dia 17.12.2008 
(DSPC-P 69).

Pregunta	al	president	de	la	Generalitat	
a	respondre	oralment	en	el	Ple	sobre	la	
situació	política
Tram. 317-00208/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 47, tinguda el dia 17.12.2008 
(DSPC-P 69).
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1.25.10.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	valoració	que	
el	Departament	de	Salut	fa	dels	serveis	
d’urgències	de	l’Hospital	General	de	
Granollers
Tram. 311-00655/08

Substanciació

Sessió núm. 28 de la Comissió de Salut, tinguda el dia 
11.12.2008 (DSPC-C 458).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	valoració	que	
el	Departament	de	Salut	fa	del	nivell	de	
l’atenció	pediàtrica	al	baix	Montseny	i	al	
Vallès	Oriental
Tram. 311-00656/08

Substanciació

Sessió núm. 28 de la Comissió de Salut, tinguda el dia 
11.12.2008 (DSPC-C 458).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	actuacions	
que	el	Departament	de	Salut	té	previs-
tes	per	a	afrontar	el	dèficit	de	l’atenció	
pediàtrica	en	diversos	municipis	del	Va-
llès	Oriental
Tram. 311-00657/08

Substanciació

Sessió núm. 28 de la Comissió de Salut, tinguda el dia 
11.12.2008 (DSPC-C 458).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	saturació	
dels	serveis	d’urgències	dels	centres	
hospitalaris	i	sobre	la	planificació	del	
Departament	de	Salut	davant	l’incre-
ment	de	la	demanda	assistencial
Tram. 311-00643/08

Substanciació

Sessió núm. 28 de la Comissió de Salut, tinguda el dia 
11.12.2008 (DSPC-C 458).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	valoració	que	
el	Departament	de	Salut	fa	de	la	situació	
hospitalària	del	Vallès	Oriental
Tram. 311-00653/08

Substanciació

Sessió núm. 28 de la Comissió de Salut, tinguda el dia 
11.12.2008 (DSPC-C 458).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	valoració	
que	el	Departament	de	Salut	fa	de	la	si-
tuació	i	els	serveis	de	l’Hospital	General	
de	Granollers
Tram. 311-00654/08

Substanciació

Sessió núm. 28 de la Comissió de Salut, tinguda el dia 
11.12.2008 (DSPC-C 458).
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1.25.15.

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

Substanciació

Sessió núm. 28 de la Comissió de Salut, tinguda el dia 
11.12.2008 (DSPC-C 458).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	pla	de	xoc	
del	Síndic	de	Greuges	per	a	reduir	el	
nombre	d’agressions	al	personal	dels	
centres	sanitaris
Tram. 311-01108/08

Substanciació

Sessió núm. 28 de la Comissió de Salut, tinguda el dia 
11.12.2008 (DSPC-C 458).

1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	contaminació	per	melamina	
d’alguns	productes	d’origen	xinès
Tram. 314-13919/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-13919/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
contaminació per melamina d’alguns productes d’origen 
xinès

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Pajares i Ribas, M. Belén

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen-
tària 314-13919/08.

El Departament de Salut, considerem que és el Depar-
tament competent i que ha actuat a través de l’Agència 

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	validesa	de	
la	targeta	sanitària	en	els	viatges	a	fora	
de	Catalunya
Tram. 311-00767/08

Substanciació

Sessió núm. 28 de la Comissió de Salut, tinguda el dia 
11.12.2008 (DSPC-C 458).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	actuacions	
pel	que	fa	a	la	prevenció	de	la	diabetis	i	a	
la	lluita	contra	l’obesitat	excessiva	com	a	
factor	de	risc	en	la	població	infantil
Tram. 311-00773/08

Substanciació

Sessió núm. 28 de la Comissió de Salut, tinguda el dia 
11.12.2008 (DSPC-C 458).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	revisions	
mèdiques	que	s’han	fet	o	facilitat	a	les	
persones	que	van	visitar	la	central	nu-
clear	Ascó	I	durant	el	període	en	què	
s’hi	va	produir	la	fuita	radioactiva
Tram. 311-00817/08

Substanciació

Sessió núm. 28 de la Comissió de Salut, tinguda el dia 
11.12.2008 (DSPC-C 458).
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1.25.15.

de Protecció de la Salut (APS) i l’Agència Catalana de 
Seguretat Alimentària (ACSA) en aquesta alterta sani-
tària. Ells podràn donar resposta a les qüestions plan-
tejades en aquesta pregunta parlamentària.

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	col·laboració	de	la	Genera-
litat	amb	l’empresa	Onada
Tram. 314-14304/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-14304/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
col·laboració de la Generalitat amb l’empresa Onada

Servei/Establiment Població Entitat Places/
totals

Col· labo-
radores

Data d’alta

Residència 3ª Edat i Centre  
de Serveis L’Onada Riudoms  
(servei de centre de dia)

Riudoms  
(Baix Camp)

Residència Tercera 
Edat L’Onada, SL

30 10 01/07/04

Residència 3ª Edat i Centre  
de Serveis L’Onada Riudoms  
(servei de residència assistida)

Riudoms  
(Baix Camp)

Residència Tercera 
Edat L’Onada, SL 

74 55 01/07/04

Residència Deltebre Deltebre  
(Baix Ebre)

Residència Tercera 
Edat L’Onada, SL

96 70 31/01/08

Centre de dia Deltebre Deltebre  
(Baix Ebre)

Residència Tercera 
Edat L’Onada, SL

30 25 31/01/08

Centre de dia l’Onada (especialit-
zat en el tractament de demències)

Tarragona 
(Tarragonès)

Residència Tercera 
Edat L’Onada, SL

45 30 12/11/99

Centre de dia L’Onada Sant Carles 
de la Ràpita 
(Montsià)

L’Onada Golden 
Beach, SL

40 25 23/03/07

Residència L’Onada Golden Beach Sant Carles 
de la Ràpita 
(Montsià)

L’Onada Golden  
Beach, SL

113 80 23/03/07

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Luna i Vivas, Rafel

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, us informem 
que actualment l’entitat l’Onada té un conveni de col-
laboració amb l’Institut Català d’Assistència i Ser-
veis Socials (ICASS) per a l’atenció de les persones 
beneficiàries del Programa de suport a l’acolliment 
residencial i centre de dia amb diferents equipaments 
que pertanyen al seu grup. La seva ubicació i data 
d’alta de la seva col·laboració de places del programa 
és la següent:

Barcelona, 10 de desembre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	partides	pressupostàries	
corresponents	als	4.608.000	euros	que	
el	Departament	de	la	Vicepresidència	
destina	el	2008	al	Pla	de	polítiques	de	
dones	2008-2011
Tram. 314-14436/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-14436/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les partides pressupostàries corresponents als 4.608.000 
euros que el Departament de la Vicepresidència destina 
el 2008 al Pla de polítiques de dones 2008-2011

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Llorens i Garcia, Marta

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us adjuntem a conti-
nuació les partides pressupostàries del pressupost 2008 
corresponent al departament de Vicepresidència al Pla 
de polítiques de dones 2008-2011:

Total 4.608.000 euros

Partida Import

422000100/4440 923.000,00 euros
460000100/4440 134.000,00 euros
482.00012 3.286.559,23 euros
482.00013 233.440,77 euros
VP0102D/482000100/1210 25.000,00 euros
D/227000500/451 6.000,00 euros

Barcelona, 12 de desembre de 2008 

Carme Capdevila i Palau
Consellera d’Acció Social i Ciutadania

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	partides	pressupostàries	
corresponents	als	197.200	euros	que	el	
Departament	de	la	Presidència	destina	
el	2008	al	Pla	de	polítiques	de	dones	
2008-2011
Tram. 314-14435/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-14435/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les partides pressupostàries corresponents als 197.200 
euros que el Departament de la Presidència destina el 
2008 al Pla de polítiques de dones 2008-2011

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Llorens i Garcia, Marta

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us adjuntem a conti-
nuació les partides pressupostàries del pressupost 2008 
corresponent al departament de Presidència al Pla de 
polítiques de dones 2008-2011:

Total 197.200 euros

Partida Import

D/226000300/1210 197.200 euros

Barcelona, 12 de desembre de 2008

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

Partida Import

D/226000500/2240 9.326,52 euros
D/22600500/2240 25.712,70 euros

Barcelona, 12 de desembre de 2008

Carme Capdevila i Palau
Consellera d’Acció Social i Ciutadania

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	partides	pressupostàries	
corresponents	als	244.172,52	euros	que	
el	Departament	de	Governació	i	Admi-
nistracions	Públiques	destina	el	2008	al	
Pla	de	polítiques	de	dones	2008-2011
Tram. 314-14438/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-14438/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les partides pressupostàries corresponents als 
244.172,52 euros que el Departament de Governació 
i Administracions Públiques destina el 2008 al Pla de 
polítiques de dones 2008-2011

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Llorens i Garcia, Marta

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us adjuntem a continuació les 
partides pressupostàries del pressupost 2008 corresponent 
al departament de Governació i Administracions Públi-
ques al Pla de polítiques de dones 2008-2011, que s’ha vist 
lleugerament incrementada respecte al pressupostat:

Total 246.086,52 euros 

Partida Import

GO06D/226000500/5320 36.000,00 euros
GO06D/226000500/3230 18.000,00 euros
GO06D/227000300/3230 1.914,00 euros
GO06D/482000100/3230 173.200,00 euros
D/226001101/1221 6030 6.240,00 euros
D/226001102/1221 6030 10.732,52 euros

Barcelona, 12 de desembre de 2008 

Carme Capdevila i Palau
Consellera d’Acció Social i Ciutadania

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	
escrit	sobre	les	partides	pressupos-
tàries	corres	ponents	als	795.015,92	
euros	que	el	Departament	d’Interior,	
Rela	cions	Institucio	nals	i	Participació	
destina	el	2008	al	Pla	de	polítiques	de	
dones	2008-2011
Tram. 314-14437/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-14437/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les partides pressupostàries corresponents als 795.015,92 
euros que el Departament d’Interior, Relacions Institu-
cionals i Participació destina el 2008 al Pla de polítiques 
de dones 2008-2011

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Llorens i Garcia, Marta

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us adjuntem a conti-
nuació les partides pressupostàries del pressupost 2008 
corresponent al departament de Interior, Relacions Ins-
titucionals i Participació al Pla de polítiques de dones 
2008-2011, que s’ha vist lleugerament incrementat res-
pecte al pressupostat:

Total 806.622,10 euros

Partida Import

D/227000500/1210 34.049,00 euros
D/226000200/1210 13.813,30 euros
D/226000300/1210 7.208,42 euros
D/226001100/1220 2.310,00 euros
D/226008900/1210 191,40 euros
D/460370100/1210 28.471,00 euros
D/482370200/1210 75.708,00 euros
D/226370300/1310 1.155,30 euros
D/226370300/1310 6.901,62 euros
D/226370300/1310 25.000,00 euros
D/661000100/2210 355.781,39 euros
D/227000500/1210 10.000,00 euros
D/226000300/2210 153.000,00 euros
D/226000100/2210 18.000,00 euros
D/226000100/2210 10.000,00 euros
D/227000500/1210 12.000,00 euros
D/227000500/1210 3.000,00 euros
D/226000100/2210 7.500,00 euros
D/226001103/1221 7.493,45 euros
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	partides	pressupostàries	
corresponents	als	9.530.319,04	euros	
que	el	Departament	de	Justícia	desti-
na	el	2008	al	Pla	de	polítiques	de	dones	
2008-2011
Tram. 314-14440/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-14440/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
partides pressupostàries corresponents als 9.530.319,04 
euros que el Departament de Justícia destina el 2008 al 
Pla de polítiques de dones 2008-2011

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Llorens i Garcia, Marta

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us adjuntem a conti-
nuació les partides pressupostàries del pressupost 2008 
corresponent al departament de Justícia al Pla de polí-
tiques de dones 2008-2011:

Total 9.530.319,04 euros

Partida Import

JU02 D/482000100/2130  67.980,00 euros 
JU03 D/120000100/1211 1.580.399,82 euros
JU03 D/121000100/1211
JU03 D/120000100/2131
JU03 D/121000100/2131 
JU04 D/227008900/2120 46.040,50 euros 
JU05 D/200000200/2110 79.982,00 euros 
JU05 D/222000100/2110  6.390,00 euros
JU05 D/202000100/2110 186.723,84 euros 
JU05 D/226008900/2110  6.755,63 euros 
JU05 D/227005600/2110  12.606,00 euros 
JU04 D/227008908/2121 213.020,00 euros 
JU05 D/482390100/2110 6.112.892,04 euros 
JU05 D/610000100/2110 976.852,71 euros 
JU05 D/640000100/2110 158.980,00 euros 
6150 D/226000500/2150  67.696,50 euros 
6150 D/227000500/2150  5.000,00 euros 
6150 D/480000100/2150  9.000,00 euros 

Barcelona, 12 de desembre de 2008 

Carme Capdevila i Palau
Consellera d’Acció Social i Ciutadania

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	partides	pressupostàries	
corresponents	als	12.498.000	euros	que	
el	Departament	de	Política	Territorial	i	
Obres	Públiques	destina	el	2008	al	Pla	
de	polítiques	de	dones	2008-2011
Tram. 314-14439/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-14439/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
partides pressupostàries corresponents als 12.498.000 
euros que el Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques destina el 2008 al Pla de polítiques de dones 
2008-2011

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Llorens i Garcia, Marta

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us adjuntem a continuació 
les partides pressupostàries del pressupost 2008 cor-
responent al departament de Política Territorial i Obres 
Públiques al Pla de polítiques de dones 2008-2011:

Total 12.498.000,00 euros 

Partida Import

D/680000100/1210 65.000,00 euros
D/226000500/1210 7.000,00 euros
D/442160000/5230 9.300.000,00 euros
D/760000100/4320 3.126.000,00 euros

Barcelona, 12 de desembre 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	les	partides	pressupostàries	
corresponents	als	186.908	euros	que	el	
Departament	de	Cultura	i	Mitjans	de	Co-
municació	destina	el	2008	al	Pla	de	po-
lítiques	de	dones	2008-2011
Tram. 314-14442/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-14442/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les partides pressupostàries corresponents als 186.908 
euros que el Departament de Cultura i Mitjans de Co-
municació destina el 2008 al Pla de polítiques de dones 
2008-2011

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Llorens i Garcia, Marta

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us adjuntem a conti-
nuació les partides pressupostàries del pressupost 2008 
corresponent al departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació al Pla de polítiques de dones 2008-2011:

Total  186.908,00 euros

Partida Import

CU03 D/226000100/4420 24.000,00 euros
CU03 D/226000189/4421 13.908,00 euros
CU03 D/481000189/4421 15.000,00 euros
CU03 D/482000189/4421 65.000,00 euros
CU03 D/670000101/4421 16.000,00 euros
CU 6760 D/480000194/442A
A60102 18.000,00 euros
CU 6240D/482000100/4421 35.000,00 euros

Barcelona, 12 de desembre de 2008 

Carme Capdevila i Palau
Consellera d’Acció Social i Ciutadania

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es		-	
crit	sobre	les	partides	pressupostàries	
corresponents	als	627.100	euros	que	el	
Departament	d’Educació	destina	el	2008	
al	Pla	de	polítiques	de	dones	2008-2011
Tram. 314-14441/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-14441/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les partides pressupostàries corresponents als 627.100 
euros que el Departament d’Educació destina el 2008 
al Pla de polítiques de dones 2008-2011

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Llorens i Garcia, Marta

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us adjuntem a conti-
nuació les partides pressupostàries del pressupost 2008 
corresponent al departament d’Educació al Pla de polí-
tiques de dones 2008-2011:

Total 627.100,00 euros

Partida Import

EN01 D/226001100/1220 1.650,00 euros
EN03 D/120000100/4211 218.600,00 euros
EN04 D/227000600/4240 15.000,00 euros
EN04 D/227001000/4240 15.000,00 euros
EN07 D/226001100/4260 102.300,00 euros
EN07 D/226130200/4210 14.850,00 euros
EN07 D/226130800/4240 44.200,00 euros
EN07 D/227000500/4240 16.000,00 euros
EN07 D/227008900/4240 2.000,00 euros
EN07 D/231000100/4240 10.000,00 euros
EN07 D/481000100/4240 187.500,00 euros

Barcelona, 12 de desembre 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	les	partides	pressupostàries	
corresponents	als	31.946.063,02	euros	
que	el	Departament	de	Treball	destina	el	
2008	al	Pla	de	polítiques	de	dones	2008-	
2011
Tram. 314-14444/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-14444/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
partides pressupostàries corresponents als 31.946.063,02 
euros que el Departament de Treball destina el 2008 al 
Pla de polítiques de dones 2008-2011

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Llorens i Garcia, Marta

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us adjuntem a conti-
nuació les partides pressupostàries del pressupost 2008 
corresponent al Departament de Treball al Pla de polí-
tiques de dones 2008-2011:

Total 31.946.063,02 euros

Partida Import

TI01 D/226001100/122 4.288,00 euros 

6204 D/470620001/3311  
fons 052 6204  
D/460620003/3311  
fons 052 6204 
D/460620003/3311  
fons 071 6204 
D/460620002/3311 fons 052

2.519.898,40 euros 

Subvenció Programes Inno-
vadors: Ordre TRE/337/2008, 
de 10 de juliol 6204 
D/4606203, D/4706203, 
D/4826203.  
Fons ordinaris, fons 052  
i fons 071 dels programes 
pressupostaris 332, 333, i 
334  
(Previsió d’atorgament anuali-
tat 2008) (Línia A.3.1)

653.400 euros 

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	partides	pressupostàries	
corresponents	als	2.210.329,28	euros	
que	el	Departament	de	Salut	destina	el	
2008	al	Pla	de	polítiques	de	dones	2008-	
2011
Tram. 314-14443/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-14443/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
partides pressupostàries corresponents als 2.210.329,28 
euros que el Departament de Salut destina el 2008 al 
Pla de polítiques de dones 2008-2011

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Llorens i Garcia, Marta

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us adjuntem a conti-
nuació les partides pressupostàries del pressupost 2008 
corresponent al departament de Salut al Pla de políti-
ques de dones 2008-2011:

Total  2.210.329,28 euros

Partida Import

DGPA SA03D/227000500/4190 137.533,60 euros 
DGPA SA03D/227000500/4190  
(042) 691.000,00 euros 
DGSP SA04D/227000500/4140 668.748,68 euros 
SCS SA5100D/251510100/4120  713.047,00 euros 

Barcelona, 12 de desembre de 2008 

Carme Capdevila i Palau
Consellera d’Acció Social i Ciutadania
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TI06 D/226000100/3330,  
TI06 D/226000500/3330, 
TI06 D/227008900/3330,  
TI06 D/226000500/3330 fons 
042. Subvenció Progra mes 
Innovadors: Ordre TRE/337/ 
2008, de 10 de juliol 6204 
D/4606203, D/4706203, 
D/4826203. Fons ordinaris, 
fons 052 i fons 071 dels 
progra  mes pressupostaris 
332, 333, i 334 (Previsió 
d’atorga ment anualitat 2008) 
(Línia A.1.3)

885.161,62 euros

TI06 D/226000100/3330,  
TI06 D/226000300/3330,  
TI06 D/226000500/3330

99.925,87 euros

TI06 D/227000500/3330,  
TI06 D/240000100/3330

32.000 euros

Subvenció Programes Inno-
vadors: Ordre TRE/337/2008, 
de 10 de juliol 6204 
D/4606203, D/4706203, 
D/4826203. Fons ordinaris, 
fons 052 i fons 071 dels 
programes pressupostaris 
332, 333, i 334 (Previsió 
d’atorgament anualitat 2008) 
(Línia A.1.1)

1.889.400 euros

TI06 D/226000500/3330,  
TI06 D/227000500/3330,  
TI06 D/240000100/3330

44.968,54 euros

TI03/D/470.0001.00/333, 
TI03/D/226.0089.00/336  
TI06 D/2260000300/3330

1.300.000 euros

TI03/D/470.0001.00/333, 
TI03/D/226.0089.00/336  
TI06 D/2260000300/3330

760.000 euros

6204 D/470620201/3341,  
6204 D/470620202/3341, 
6204 D/470620203/3341, 
6204 D/460620363/3331, 
6204 D/482620363/3331, 
6204 D/470620202/3341, 
6204 D/482620209/3321, 
6204 D/460620210/3321, 
6204 D/482620211/3321  
Fons 052

15.300.000 euros

6204 D/482620211/3321,  
6204 D/482620205/3321

 150.000 euros

TI06 D/222000100/3330,  
TI06 D/226000100/3330,  
TI06 D/226000300/3330,  
TI06 D/226000500/3330,  
TI06 D/227000800/3330,  
TI06 D/240000100/3330,  
TI06 D/482400401/3331  
fons 071, TI06 D/227008911/ 
3331 fons 062

232.492,98 euros

TI06 D/220000100/3330,  
TI06 D/222000100/3330,  
TI06 D/226000100/3330,  
TI06 D/226000300/3330,  
TI06 D/227000500/3330,  
TI06 D/227000800/3330,  
TI06 D/240000100/3330

64.346,13 euros

TI06 D/220000100/3330,  
TI06 D/226000100/3330,  
TI06 D/226000300/3330,  
TI06 D/226000500/3330

45.967,87 euros

TI06 D/226000500/3330,  
TI06 D/226008900/3330

 33.784 euros

TI06 D/220000200/3330,  
TI06 D/226000100/3330,  
TI06 D/226000300/3330,  
TI06 D/226000500/3330,  
TI06 D/226008900/3330,  
TI06 D/227000500/3330,  
TI06 D/227000800/3330,  
TI06 D/227008900/3330,  
TI06 D/240000100/3330,  
TI06 D/482400401/3331 fons 
071, 6204 D/482620209/3321

667.364,83 euros

TI06 D/226000100/3330,  
TI06 D/226000500/3330, 
TI06 D/TI 01, TI06 
D/482400401/3331 fons 071

 51.865,32 euros

TI06 D/227008900/3330  16.785,20 euros

TI06 D/227000500/3330  29.928 euros

Partida Import Partida Import
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	partides	pressupostàries	
corresponents	als	313.321	euros	que	el	
Departament	d’Innovació,	Universitats	i	
Empresa	destina	el	2008	al	Pla	de	políti-
ques	de	dones	2008-2011
Tram. 314-14445/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-14445/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les partides pressupostàries corresponents als 313.321 
euros que el Departament d’Innovació, Universitats i 
Empresa destina el 2008 al Pla de polítiques de dones 
2008-2011

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Llorens i Garcia, Marta

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us adjuntem a conti-
nuació les partides pressupostàries del pressupost 2008 
corresponent al Departament d’Innovació, Universitats 
i Empresa al Pla de polítiques de dones 2008-2011:

Total 313.321,00 euros 

Partida Import

D/226000300/5710 46.600,00 euros
D/240000100/5710 6.721,00 euros
D/449000100/5710 60.000,00 euros
D/440002300/5710 200.000,00 euros

Barcelona, 12 de desembre de 2008 

Carme Capdevila i Palau
Consellera d’Acció Social i Ciutadania

6204 D/470620201/3341,  
6204 D/470620202/3341, 
6204 D/470620203/3341, 
6204 D/460620363/3331, 
6204 D/482620363/3331, 
6204 D/470620202/3341, 
6204 D/460620210/3321, 
6204 D/482620211/3321 
Fons 052

700.000 euros

6204 D/470620201/3341,  
6204 D/470620202/3341, 
6204 D/470620203/3341, 
6204 D/460620363/3331, 
6204 D/482620363/3331, 
6204 D/470620202/3341, 
6204 D/460620210/3321, 
6204 D/482620211/3321  
Fons 052. Subvenció  
Programes Innovadors:  
Ordre TRE/337/2008, de 10 
de juliol 6204 D/4606203, 
D/4706203, D/4826203.  
Fons ordinaris, fons 052  
i fons 071 dels programes 
pressupostaris 332, 333,  
i 334 (Previsió d’atorgament 
anualitat 2008) (Línia A.1.2)

2.681.600 euros

TI05.226008911/3321 2.145 euros

TI05.226008912/3331 26.762,18 euros

TI05.4600001.11/3321 50.000 euros 

TI05.4820001.11/3321 40.000 euros

6204 D/481000100/3340  
fons 071

200.400 euros

TI05.4700001.14/3321 3.000.000 euros

TI05.4700001.18/3321

TI06 D/226000100/3330,  
TI06 D/226000500/3330

 224.244,84 euros

TI05 D/226008912/3331 100.000 euros

TI06 D/226000300/3330, 
6204 D/460620364/3321

 139.334,24 euros 

Barcelona, 12 de desembre de 2008

Carme Capdevila i Palau
Consellera d’Acció Social i Ciutadania

Partida Import
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BE05 D/481000100/313 651.711,60 euros
BE05 D/240000100/313A 1.600,00 euros
BE05 D/227000500/313A 6.728,00 euros
BE05 D/227008900/313A 965,12 euros
BE05 D/240000100/313A 5.109,52 euros
BE05 D/240000100/313A 4.659,72 euros
BE05 D/227000500/313A 23.026,00 euros
BE05 D/227000500/313B 6.670,00 euros
BE05 D/610000100/313B 1.065.703,24 euros
BE05 D/227000500/313C 14.000,00 euros
BE05 D/227000500/313C 10.788,00 euros
BE05 D/227000500/313B 8.000,00 euros
BE05 D/460000100/313B 503.401,65 euros
BE05 D/227008900/313B 522,00 euros
BE05 D/240000100/313A 826,50 euros
BE05 D/227000700/313B 1.953.557,74 euros
BE05 D/227000700/313B 369.460,00 euros
BE05 D/251000200/313B 2.745.152,00 euros
BE05 D/227000700/313B 63.492,11 euros
BE05 D/227000700/313B 1.467.053,92 euros
BE05 D/227008900/313B 139.200,00 euros
BE05 D/227000700/313B 8.000,00 euros

Barcelona, 12 de desembre de 2008

Carme Capdevila i Palau
Consellera d’Acció Social i Ciutadania

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	partides	pressupostàries	
corresponents	als	27.360.000	euros	que	
el	Departament	de	Medi	Ambient	i	Habi-
tatge	destina	el	2008	al	Pla	de	polítiques	
de	dones	2008-2011
Tram. 314-14447/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-14447/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les partides pressupostàries corresponents als 
27.360.000 euros que el Departament de Medi Ambi-
ent i Habitatge destina el 2008 al Pla de polítiques de 
dones 2008-2011

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Llorens i Garcia, Marta

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us adjuntem a conti-
nuació les partides pressupostàries del pressupost 2008 

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	partides	pressupostàries	
corresponents	als	11.174.806,88	euros	
que	el	Departament	d’Acció	Social	i	Ciu-
tadania	destina	el	2008	al	Pla	de	políti-
ques	de	dones	2008-2011
Tram. 314-14446/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-14446/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les partides pressupostàries corresponents als 
11.174.806,88 euros que el Departament d’Acció Soci-
al i Ciutadania destina el 2008 al Pla de polítiques de 
dones 2008-2011

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Llorens i Garcia, Marta

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us adjuntem a conti-
nuació les partides pressupostàries del pressupost 2008 
corresponent al Departament d’Acció Social i Ciuta-
dania al Pla de polítiques de dones 2008-2011. Us fem 
avinent que s’ha vist lleugerament incrementada la part 
que aporta el Departament d’Acció Social i Ciutadania, 
sense tenir en compte els recursos que ja hi dedica l’Ins-
titut Català de les Dones que són de 12.260.000 euros:

Total 11.177.320,11

Partida Import

BE07/482000100/314 20.000,00 euros
BE07/240000100/314 2.859,36 euros
BE07/460000100/314 26.000,00 euros
BE07/226000500/314 35.027,00 euros
240.0001 1.000,00 euros
226.0005 99.000,00 euros
BE05 D/240000100/313A 30.000,00 euros
BE05 D/226000300/313A 59.000,00 euros
BE05 D/227000500/313D 1.160,00 euros
BE05 D/482000100/313D 45.000,00 euros
BE05 D/227008900/313A 1.682,00 euros
BE05 D/227008900/313A 12.000,00 euros
BE05 D/227008900/313A 12.000,00 euros
BE05 D/2260000900/313C 15.000,00 euros
BE05 D/482000100/313 2.700,00 euros
BE05 D/226000500/313A 185.000,00 euros
BE05 D/482000100/313 1.580.264,63 euros

Partida Import
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100.0001 42.837,34 euros
100.0002 50.737,20 euros
110.0001 56.653,22 euros
110.0002 155.447,29 euros
120.0001 782.585,52 euros
121.0001 899.142,81 euros
130.0001 237.184,90 euros
130.0002 57.248,95 euros
130.0003 1.500,00 euros
131.0001 10,00 euros
131.0002 10,00 euros
150.0001 22.726,00 euros
151.0001 5.274,00 euros
160.0001 469.283,68 euros
160.0002 10,00 euros
201.0001 5.000,00 euros
202.0001 20.000,00 euros
210.0001 20.000,00 euros
212.0001 15.000,00 euros
214.0001 15.000,00 euros
220.0001 40.000,00 euros
220.0002 30.000,00 euros
221.0001 70.000,00 euros
222.0001 180.000,00 euros
223.0001 20.000,00 euros
224.0001 10.000,00 euros
225.0001 20.000,00 euros
226.0001 250.000,00 euros
226.0002 15.000,00 euros
226.0003 700.000,00 euros
226.0005 350.000,00 euros
226.0007 2.000,00 euros
226.0009 25.000,00 euros
226.0011 5.000,00 euros
226.0089 8.000,00 euros
227.0001 78.000,00 euros
227.0002 50.000,00 euros
227.0005 465.000,00 euros
227.0008 30.000,00 euros
227.0056 11.339,09 euros
230.0001 60.000,00 euros
231.0001 4.000,00 euros
232.0001 16.000,00 euros
233.0001 10.000,00 euros
240.0001 200.000,00 euros
251.0002 340.000,00 euros
449.0001 600.000,00 euros
460.0001 3.084.000,00 euros
470.0001 90.000,00 euros
480.0001 150.010,00 euros
482.0001 2.400.000,00 euros
610.0001 5.000,00 euros
640.0001 40.000,00 euros
650.0001 30.000,00 euros
670.0001 15.000,00 euros
830.0001 1.000,00 euros

Barcelona, 12 de desembre de 2008

Carme Capdevila i Palau
Consellera d’Acció Social i Ciutadania

corresponent al Departament de Medi Ambient i Habi-
tatge al Pla de polítiques de dones 2008-2011:

Total 27.360.000,00 euros

Partida Import

MAH D/780000100/4310 15.000.000,00 euros
MAH D/227000500/1210 30.000,00 euros
MAH D/240000100/1210 50.000,00 euros
MAH D/227000500/1210 30.000,00 euros
MAH D/480000100/4310 12.250.000,00 euros

Barcelona, 12 de desembre de 2008 

Carme Capdevila i Palau
Consellera d’Acció Social i Ciutadania

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	partides	pressupostàri-
es	corresponents	als	12.260.000	euros	
que	l’Institut	Català	de	les	Dones	desti-
na	el	2008	al	Pla	de	polítiques	de	dones	
2008-2011
Tram. 314-14448/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-14448/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
partides pressupostàries corresponents als 12.260.000 
euros que l’Institut Català de les Dones destina el 2008 
al Pla de polítiques de dones 2008-2011

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Llorens i Garcia, Marta

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us adjuntem a conti-
nuació les partides pressupostàries del pressupost 2008 
corresponent a l’Institut Català de les Dones al Pla de 
polítiques de dones 2008-2011:

Total 12.260.000,00 euros

Partida Import
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Proponents: Montserrat i Culleré, M. Dolors

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen-
tària 314-14458/08.

El programa de promoció de productes amb distintiu de 
qualitat que es porta a terme als trens Elipsos que fan 
el recorregut Barcelona a París, Milà i Zúrich preveu 
que dedicar l’última quinzena de novembre a la IGP 
Llonganissa de Vic, la primera de desembre a l’Oli DOP 
Empordà i l’última de desembre a la IGP Torró d’Agra-
munt i la DO Cava.

Pel que fa als vins, en aquests moments Prodeca es tro-
ba en procés de preparació de la logística necessària per 
a la promoció de vins de les diferents denominacions 
d’origen, i en converses amb la companyia Elipsos per 
trobar solució a les necessitats que presenta la promoció 
d’aquest tipus de producte. En tot cas, la previsió és 
incloure els vins en aquestes actuacions promocionals 
als trens Elipsos durant l’any 2009.

Barcelona, 3 de desembre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	prestacions	de	la	Cartera	
de	serveis	socials	del	sistema	públic	de	
serveis	socials
Tram. 314-14459/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-14459/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les prestacions de la Cartera de serveis socials del sis-
tema públic de serveis socials

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: López i Rueda, Rafael

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informem que en 
total la Cartera de Serveis Socials 2008-2009 recull 
127 prestacions, de els quals 102 són de serveis, 21 són 
econòmiques i 4 tecnològiques.

D’aquestes prestacions hi ha 72 que són garantides, con-
cretament les que es relacionen a continuació:

Servei socials bàsics

Servei bàsic d’atenció social

– Servei d’acolliment residencial d’urgència

– Servei de residència temporal per a persones adultes 
en situació de marginació

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	participació	del	Departa-
ment	d’Agricultura,	Alimentació	i	Acció	
Rural	en	el	Pla	de	polítiques	de	dones	
2008-2011
Tram. 314-14449/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-14449/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la participació del Departament d’Agricultura, Alimen-
tació i Acció Rural en el Pla de polítiques de dones 
2008-2011

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Llorens i Garcia, Marta

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informem que el 
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural 
no té previst realitzar despesa pressupostària específica 
durant l’any 

2008 en el pla de polítiques de dones 2008-2011, donat 
que les actuacions que té previstes per a l’any especificat 
són considerades de caràcter estructural.

Barcelona, 12 de desembre de 2008

Carme Capdevila i Palau
Consellera d’Acció Social i Ciutadania

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	l’increment	de	l’oferta	de	pro-
ductes	amb	denominació	d’origen	i	in-
dicació	geogràfica	protegits	a	les	línies	
internacionals	de	Renfe
Tram. 314-14458/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-14458/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’increment de l’oferta de productes amb denominació 
d’origen i indicació geogràfica protegits a les línies in-
ternacionals de Renfe

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya
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– Servei de teràpia ocupacional (STO) per a persones 
amb discapacitat física

– Servei de teràpia ocupacional (STO) per a persones 
amb discapacitat física, amb auxiliar

– Servei ocupacional d’inserció (SOI) per a persones 
amb discapacitat física

Persones amb problemàtica social derivada de malaltia 
mental

– Servei de tutela per a persones amb malaltia mental

Persones amb drogodependències

– Servei de prevenció de drogodependències

Persones afectades pel virus VIH/SIDA

– Servei de prevenció per a persones afectades pel virus 
VIH/SIDA

Cuidadors/es (familiars o altres cuidadors/es no pro-
fessionals)

– Servei de suport als familiars cuidadors/es i altres 
cuidadors/es no professionals

Famílies amb problemàtica social i risc d’exclusió

– Servei d’atenció a les famílies

Dones en situació de violència masclista i els seus fills 
i filles

– Servei d’atenció i acolliment d’urgències

– Servei d’acolliment i recuperació

– Servei de pis amb suport

– Servei de pis pont

– Servei d’intervenció especialitzada

– Servei tècnic de punt de trobada

– Servei de la línia d’atenció a les dones en situació de 
violència masclista

PrestAcions econòMiques

Prestacions econòmiques de dret subjectiu

– Prestació per a joves extutelats/ades

– Pensió no contributiva per jubilació

– Pensió no contributiva per invalidesa

– Prestació complementària per a pensionistes de la mo-
dalitat no contributiva, per invalidesa o jubilació

– Ajuts assistencials de protecció als i a les cònjuges 
supervivents

– Prestació per al manteniment de les despeses de la llar 
per a determinats col·lectius

– Prestació pera l’acolliment d’una persona menor d’edat 
tutelada per la Generalitat

– Prestació econòmica de caràcter universal per a infant 
a càrrec

– Prestació universal de caràcter universal per part, 
adopció o acolliment múltiple

– Servei de menjador social

– Servei d’assessorament tècnic d’atenció social

– Servei de centre obert per a infants i adolescents

Serveis socials especialitzats

Infància, adolescència i joventut

– Servei especialitzats d’atenció a la infància i l’adoles-
cència (SEAIA)

– Servei de centre d’acolliment

– Servei de centre residencial d’acció educativa (CRAE)

– Servei de centre residencial d’educació intensiva 
(CREI)

– Servei de pis assistit per a joves de 16 a 18 anys

– Servei de pis assistit per a joves majors de 18 anys

Servei de residència o pisos per a joves vinculats a pro-
grames d’inserció laboral

– Servei d’integració familiar

– Servei d’unitat convivencial d’acció educativa

– Servei de centre socioeducatiu diürn

– Servei de centre socioeducatiu nocturn

– Servei d’acompanyament especialitzat per a joves tu-
telats o extutelats (SAEJ)

Servei de suport a l’adopció internacional

Servei d’atenció postadoptiva

– Servei del Telèfon de la Infància (Infància Respon)

– Servei d’equip de valoració de maltractaments infan-
tils (EVAMI)

Persones amb dependència

– Servei de prevenció de les situacions de dependència

– Servei de valoració de la dependència

Persones grans amb dependència o risc social

– Servei de família d’acollida per a gent gran

– Servei de tutela per a gent gran

Persones amb discapacitat

– Servei d’orientació

– Servei de valoració

– Servei d’atenció precoç

– Servei de centre per a l’autonomia personal

– Servei de teràpia ocupacional (STO) per a persones 
amb discapacitat intel·lectual

– Servei de teràpia ocupacional (STO) per a persones 
amb discapacitat intel·lectual, amb auxiliar

– Servei ocupacional d’inserció (SOI) per a persones 
amb discapacitat intel·lectual

– Servei de tutela per a persones amb discapacitat intel-
lectual
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Persones amb discapacitat

– Servei de transport adaptat

– Servei de centre per a l’autonomia personal

– Servei de suport a l’autonomia a la pròpia llar per a 
persones amb discapacitat intel·lectual

– Servei de llar amb suport per a persones amb discapa-
citat intel·lectual amb necessitat de suport intermitent

– Servei de llar residència temporal o permanent per a 
persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat 
de suport intermitent

– Servei de llar residència temporal o permanent per a 
persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat 
de suport limitat

– Servei de llar residència temporal o permanent per a 
persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat 
de suport limitat (trastorns de conducta) · 

– Servei de teràpia ocupacional (STO) per a persones 
amb discapacitat intel·lectual

– Servei de teràpia ocupacional (STO) per a persones 
amb discapacitat intel·lectual, amb auxiliar

– Servei ocupacional d’inserció (SOI) per a persones 
amb discapacitat intel·lectual

– Servei de temps lliure per a persones amb discapacitat 
intel·lectual

– Servei de suport a l’autonomia a la pròpia llar per a 
persones amb discapacitat física

– Servei de llar amb suport per a persones amb discapa-
citat física amb necessitat de suport intermitent

– Servei de llar residència temporal o permanent per 
a persones amb discapacitat física amb necessitat de 
suport intermitent

– Servei de llar residència temporal o permanent per 
a persones amb discapacitat física amb necessitats de 
suport limitat

– Servei de teràpia ocupacional (STO) per a persones 
amb discapacitat física

– Servei de teràpia ocupacional (STO) per a persones 
amb discapacitat física, amb auxiliar

– Servei ocupacional d’inserció (SOI) per a persones 
amb discapacitat física

– Servei d’intèrpret per a persones sordes

– Servei de suport a la integració sociolaboral i personal 
per a persones amb discapacitat visual i pluridiscapa-
citats afegides

Persones amb problemàtica social derivada de malaltia 
mental

– Servei de suport a l’autonomia a la pròpia llar per a 
persones amb problemàtica social derivada de malaltia 
mental · 

– Servei de llar residència temporal o permanent per a 
persones amb problemàtica social derivada de malaltia 
mental

– Prestació econòmica vinculada al servei per a perso-
nes en situació de dependència

– Prestació econòmica d’assistència personal per a per-
sones amb dependència, d’acompanyament a activitats 
laborals o educatives

– Prestació econòmica d’assistència personal per a per-
sones amb dependència, de suport general i integració 
laboral o educativa

– Prestació econòmica pera cures en l’entorn familiar i 
suport als/ a les cuidadors/es no professionals

– Renda Mínima d’Inserció (RMI)

– Prestació per atendre necessitats bàsiques

– Prestacions derivades de la Llei d’Integració Social 
dels Minusvàlids (LISMI)

– Pensions assistencials dels Fons d’Assistència Social 
(FAS)

Prestacions econòmiques de dret de concurrència

– Prestacions econòmiques de caràcter social per a tre-
balladors/es del mar

– Ajut per part, adopció o acolliment múltiple, sotmès 
a nivell d’ingressos de la unitat familiar

– Ajut per adopció internacional

– Prestacions econòmiques d’urgència social

PrestAcions tecnològiques

Ajudes tècniques dependents del sistema de serveis so-
cials

– Ajudes per la mobilitat i el transport

– Ajudes per a l’autonomia personal i la comunicació

A banda i pel que fa a les altres 55 prestacions, aquestes 
resten subjectes a disponibilitat pressupostària i contre-
tament són les següents:

Serveis socials especialitzats

Infància, adolescència i joventut

– Servei de pis assistit per a joves majors de 18 anys

– Servei de residència o pisos per a joves vinculats a 
programes d’inserció laboral

– Servei d’acompanyament especialitzat a joves tutelats 
i extutelats

– Servei de suport a l’adopció internacional

– Servei d’atenció postadoptiva

Persones grans amb dependència o risc social

– Servei d’atenció integral a les persones grans en l’àm-
bit rural

– Servei de llar residència per a gent gran de caràcter 
temporal o permanent

– Servei d’habitatge tutelat per a gent gran de caràcter 
temporal o permanent

– Servei de família d’acollida per a gent gran
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Altres prestacions de suport a l’accessibilitat i de su-
pressió de barreres dependents del sistema de serveis 
socials

– Ajudes per a la supressió de barreres arquitectòniques 
i de barreres en la comunicació

– Ajudes per a l’adaptació d’habitatges per a persones 
amb discapacitat

En el pressupost del Departament d’Acció Social i Ciu-
tadania per al 2009 hi ha més de 1.400 M d’ euros des-
tinats a les prestacions previstes a la Cartera de Serveis 
Socials. Per últim i pel que fa a les prestacions previstes 
a la Cartera de serveis socials com a no gratuïtes i tal 
com preveu l’article 24.6 de la Llei 12/2007 de serveis 
socials, es preveu copagament quan els serveis inclouen 
alimentació, vestit, neteja de la llar i allotjament.

Si la persona usuària d’una prestació garantida no té re-
cursos econòmics suficients per pagar el cost correspo-
nent, tindrà dret a una bonificació de l’Administració que 
li permeti cobrir aquest cost, tenir un mínim de diners de 
butxaca i alhora fer front a les seves càrregues familiars.

De fet, no es pot excloure ningú dels serveis o prestaci-
ons garantits per manca de recursos econòmics. Tampoc 
no s’ha de condicionar la qualitat del servei o la prioritat 
o urgència de l’atenció a la capacitat econòmica de la 
persona usuària.

En la Cartera de Serveis Socials figura la quantitat mà-
xima que es pot arribar a pagar per una prestació de 
servei.

Així mateix l’article 63.4 d’aquesta Llei contempla que 
la Generalitat ha de fixar, «si escau, en la Cartera de 
serveis socials el copagament per a cada tipus de servei 
social especialitzat».

Els articles 66 i 67 especifiquen la participació la per-
sona usuària en el finançament i els criteris per a l’esta-
bliment de la seva participació.

Barcelona, 12 de desembre de 2008

Carme Capdevila i Palau
Consellera d’Acció Social i Ciutadania

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	resolucions	emeses	en	
aplicació	de	la	Llei	de	l’Estat	39/2006,	
relativa	a	la	dependència
Tram. 314-14461/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-14461/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les resolucions emeses en aplicació de la Llei de l’Estat 
39/2006, relativa a la dependència

– Servei de llar amb suport temporal o permanent per a 
persones amb problemàtica social derivada de malaltia 
mental · 

– Servei de club social (mòdul A)

– Servei de club social (mòdul B)

– Servei prelaboral

Persones amb drogodependències

– Servei de prevenció de drogodependències

– Servei de centre de dia per a persones amb drogode-
pendències

– Servei de llar amb suport per a persones amb drogo-
dependències, baixa intensitat

– Servei de llar amb suport per a persones amb drogo-
dependències, alta intensitat

– Servei residencial per a persones amb drogodepen-
dències, baixa intensitat

– Servei residencial per a persones amb drogodepen-
dències, mitja intensitat

– Servei residencial per a persones amb drogodepen-
dències, alta intensitat

Persones afectades pel virus VIH/SIDA

– Servei de prevenció per a persones afectades pel virus 
VIH/SIDA

– Servei temporal de llar amb suport per a persones 
afectades pel virus VIH/SIDA, baixa intensitat

– Servei temporal de llar amb suport per a persones 
afectades pel viures VIH/SIDA, alta intensitat

– Servei temporal de llar residència per a persones afec-
tades pel virus VIH/SIDA

Famílies amb problemàtica social i risc d’exclusió

– Servei d’atenció a les famílies

PrestAcions econòMiques

Prestacions econòmiques de dret de concurrència

– Prestacions econòmiques de caràcter social per a tre-
balladors/es del mar

– Ajut per part, adopció o acolliment múltiple, sotmès 
a nivell d’ingressos de la unitat familiar

– Ajut per adopció internacional

– Prestacions econòmiques d’urgència social

PrestAcions tecnològiques

Ajudes tècniques dependents del sistema de serveis so-
cials

– Ajudes per la mobilitat i el transport

– Ajudes per a l’autonomia personal i la comunicació
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	sol·licituds	de	reconeixe-
ment	de	drets	i	serveis	presentades	des	
de	l’entrada	en	vigor	de	la	Llei	de	l’Estat	
39/2006,	relativa	a	la	dependència
Tram. 314-14463/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-14463/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de sol·licituds de reconeixement de drets i 
serveis des de l’entrada en vigor de la Llei de l’Estat 
39/2006, relativa a la dependència

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: López i Rueda, Rafael

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informem que el 
total de sol·licituds presentades a 29 de setembre de 
2008 va ser de 124.938.

Barcelona, 12 de desembre de 2008

Carme Capdevila i Palau
Consellera d’Acció Social i Ciutadania

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	actuacions	per	a	detectar	
un	possible	frau	sanitari
Tram. 314-14478/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-14478/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions per a detectar un possible frau sanitari

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Laïlla i Jou, M. Assumpció; Sancho i Se-
rena, Francesc

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avi-
nent que les preguntes escrites amb NT de 314-14478/08 
a 314-14483/08 es responen conjuntament.

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: López i Rueda, Rafael

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informem que a 
data 29 de setembre de 2008, el nombre de persones 
valorades en virtut de la Llei de la promoció de l’auto-
nomia personal i atenció a les persones en situació de 
dependència, era de 71.740. D’aquestes 52.929 tenien 
reconegut el Grau III, 14.436 el Grau II, 5.272 el Grau 
I i hi ha 103 persones sense grau.

Barcelona, 12 de desembre de 2008

Carme Capdevila i Palau
Consellera d’Acció Social i Ciutadania

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	de	plans	individu-
als	d’atenció	elaborats	des	de	l’entrada	
en	vigor	de	la	Llei	de	l’Estat	39/2006,	re-
lativa	a	la	dependència
Tram. 314-14462/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-14462/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de plans individuals d’atenció elaborats des de 
l’entrada en vigor de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa 
a la dependència

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: López i Rueda, Rafael

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informem que els 
programes individuals d’atenció (PIA’s) realitzats a data 
29 de setembre de 2008 va ser de 29.699.

Barcelona, 12 de desembre de 2008

Carme Capdevila i Palau
Consellera d’Acció Social i Ciutadania
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la combinació de tots o de la major part dels instruments 
següents:

– L’aplicació de mesures cautelars mentre es prenen 
mesures definitives, com ara la restricció de l’actuació, 
la suspensió de l’activitat o el servei, etc.

– L’aplicació de sancions administratives dins del proce-
diment sancionador aplicable, d’acord amb el contracte, 
o si escau, el procediment disciplinari al personal vin-
culat o l’administratiu general.

– L’aplicació de sancions penals en funció de la inten-
cionalitat, el dany causat i la necessitat d’exemplificar. 
S’ha pogut seguir aquesta via en casos en què també 
s’aplica el procediment administratiu.

– L’obligació de retornar els diners que s’han defraudat.

– La suspensió de l’autorització de funcionament, en el 
cas que, a més dels components de frau hi hagi elements 
de perill per a l’assistència sanitària, o s’evidenciï la 
conveniència d’exemplaritzar. El fet que l’estructura or-
gànica i funcional de la inspecció depengui de la Direc-
ció General de Recursos Sanitaris del Departament de 
Salut facilita l’adopció de mesures en tots els àmbits.

– La implantació de nous procediments en la gestió i 
l’avaluació, és a dir, l’aplicació de mesures que permetin 
corregir les debilitats del sistema, millorar-ne l’organit-
zació i prevenir l’aparició del mateix frau en el futur.

– La informació al públic i a la resta del sector sanitari 
sobre la detecció i el tractament exemplar del frau, és 
un element que pot millorar la lluita contra el frau i la 
prevenció.

– La comunicació dels casos a altres administracions.

Pel que fa als àmbits de la gestió sanitària on s’ha de-
tectat frau sanitari, us informem que als darrers anys 
la major part dels casos s’han trobat relacionats amb la 
prescripció i dispensació de medicaments o el tràfic de 
receptes, la prescripció i dispensació d’articles ortopro-
tètics, la prestació de la rehabilitació i diferents aspectes 
d’alguns centres sociosanitaris.

Barcelona, 10 de desembre de 2008

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	actuacions	que	duu	a	ter-
me	quan	detecta	un	possible	frau	sa-
nitari
Tram. 314-14479/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14478/08.

Existeix una doble estructura de detecció. Per una 
banda, els contractes que estableix el CatSalut amb les 
entitats proveïdores contenen previsions al plec de con-
dicions tècniques per tal de dificultar el frau sanitari. La 
revisió sistemàtica de les factures i dels indicadors d’ac-
tivitat tenen com a objectiu comprovar el seu compli-
ment. Així mateix els contractes i les previsions legals 
disposen sancions específiques per aquests supòsits.

Per una altra, la inspecció d’assistència sanitària actua 
per a detectar, investigar, recollir proves i proposar san-
cions dels fraus que es produeixen així com també per 
establir mesures preventives.

El programa d’actuació de la inspecció s’estableix te-
nint en compte: la informació prèvia sobre anomalies 
específiques, la història de frau en un àrea determinada, 
la importància econòmica, la importància sanitària, la 
informació disponible en bases de dades i la disponibi-
litat de mitjans per a la investigació.

La selecció de la investigació d’un tema determinat, es 
fa en base a la informació procedent de l’estudi de les 
bases de dades disponibles, la de denúncies, la trobada 
incidentalment en altres investigacions relacionades amb 
estudis de frau o de qualitat, o per les ordres rebudes.

Un cop decidida la investigació concreta, se segueixen 
les fases següents:

Recollida de tota la informació prèvia disponible, així 
com fins i tot la legislació aplicable. Planificació de les 
actuacions. Realització de les comprovacions corres-
ponents, mitjançant visites d’inspecció, declaracions de 
persones relacionades, recollida de documents, factures, 
observacions, etc.

Anàlisi de les dades obtingudes.

Redacció del corresponent informe, que conté les actua-
cions efectuades, el resultats i les propostes correctores 
en els àmbits sancionadors, administratius i/o penals, i 
preventives per tal d’enfortir les estructures que millorin 
la funcionalitat i minven la possibilitat de nous fraus.

L’esquema de les actuacions té les fases següents:

A) Fase d’investigació:

Instrucció d’un expedient administratiu d’investigació. 
Documentació per a identificar les circumstàncies en 
que s’ha produït: Presa de declaracions, anàlisi de fac-
tures, inspeccions visuals, comprovacions de documents 
assistencials, etc

Adopció de les mesures adequades.

Assegurar les proves.

Anàlisi i propostes.

B) Fase de tractament judicial i/o administratiu:

1. A l’àmbit penal: denúncia i personació al procedi-
ment. 2. A l’àmbit administratiu:

– sancionador

– rescissió de contractes

Quan es tracta d’un frau menor, el tractament normal-
ment és administratiu. El tractament dels casos suposa 
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	unitats	funcionals	de	salut	
laboral	creades	del	2007	ençà
Tram. 314-14534/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-14534/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
unitats funcionals de salut laboral creades del 2007 ençà

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Laïlla i Jou, M. Assumpció

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

En aquest moment hi ha vuit Unitats de Salut Laboral 
(USL) distribuïdes per tot el país que donen cobertura a 
les necessitats del territori. A l’any 2007 es va crear una 
comissió de treball coordinada per la Direcció General 
de Salut Pública del Departament de Salut, i integrada 
per representats de totes les Unitats de Salut Laboral 
existents. El seu objectiu és fer una anàlisi comparativa 
de les funcions desenvolupades per les diferents USL, 
que varien en base als seus orígens i on es troben ubica-
des, per redefinir les funcions a desenvolupar en el futur 
per aquestes unitats, i tenint en compte les càrregues 
actuals de treball i les funcions establertes, dibuixar el 
mapa organitzatiu i funcional per tot el país que també 
impliqui altres serveis (hospitalaris, mútues,...) relacio-
nats amb el món del treball.

En aquest sentit es va decidir no crear noves USL fins 
a que finalitzés aquesta anàlisi - proposta.

Barcelona, 10 de desembre de 2008

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	dades	relatives	al	frau	sa-
nitari	detectat	el	2007
Tram. 314-14480/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14478/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	dades	relatives	al	frau	sa-
nitari	detectat	el	2006
Tram. 314-14481/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14478/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	dades	relatives	al	frau	sa-
nitari	detectat	el	2005
Tram. 314-14482/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14478/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	els	àmbits	de	la	gestió	sani-
tària	en	què	s’ha	detectat	frau
Tram. 314-14483/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14478/08.
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de l’inici de la tramitació d’adopcions internacionals 
amb Etiòpia per part de famílies catalanes, aquest ac-
ceptava expedients de persones soles i en aquest sentit 
hi ha hagut més de 120 infants adoptats per famílies 
monoparentals.

Tanmateix la situació actual ha canviat atès que el go-
vern d’Etiòpia ha pres la decisió de no acceptar expe-
dients de famílies monoparentals. En aquest sentit, hi 
ha 122 sol·licituds per adoptar a Etiòpia per part de fa-
mílies monoparentals, que estan en procés de resolució 
de la idoneïtat i que malauradament hauran de canviar 
el país al qual s’adreçaven. D’altra banda, la decisió 
del govern etíop ha comportat que no es poguessin en-
viar al país 43 expedients que ja tenien resolta la seva 
idoneïtat per adoptar i estaven ja derivades a les Enti-
tats Col·laboradores d’Adopció Internacional. També 
cal mencionar la situació d’incertesa per conèixer com 
afectarà els expedients que ja estaven en el país pen-
dents d’assignació.

A totes les persones afectades per aquesta situació, des 
de l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció (ICAA) 
se’ls ha orientat sobre la possibilitat de reorientar la seva 
sol·licitud, informant-les d’altres països i opcions.

Com en totes les situacions d’aquest tipus, el Govern 
de la Generalitat ha intensificat els contactes amb els 
organismes competents del país on en aquests moments, 
s’està vetllant especialment pels expedients que estan ja 
tramesos i pendents d’assignació.

Barcelona, 12 de desembre de 2008

Carme Capdevila i Palau
Consellera d’Acció Social i Ciutadania

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	trasllat	del	Centre	de	Te-
lecomunicacions	i	Tecnologies	de	la	
Informació	a	l’Hospitalet	de	Llobregat	
(Barcelonès)
Tram. 314-14574/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-14574/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
trasllat del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies 
de la Informació a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelo-
nès)

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 parla-
mentària 314-14574/08 sobre el trasllat del Centre de 

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	implementació	del	progra-
ma	«Salut	i	escola»	en	els	centres	d’en-
senyament	secundari
Tram. 314-14536/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-14536/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
implementació del programa Salut i Escola als centres 
d’ensenyament secundari

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Laïlla i Jou, M. Assumpció

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

Adjuntem annex on consten els percentatges d’imple-
mentació del Programa Salut i Escola segons Regió 
Sanitària, d’acord amb les dades del mes de novembre 
d’enguany.

Barcelona, 10 de desembre de 2008

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	escrit	
sobre	l’adopció	internacional	a	Etiòpia
Tram. 314-14542/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-14542/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’adopció internacional a Etiòpia

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 des 
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	previsió	de	posada	en	funci-
onament	de	les	instal·lacions	definitives	
dels	centres	educatius	amb	barracots
Tram. 314-14585/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-14585/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de posada en funcionament de les instal·lacions 
definitives dels centres educatius amb barracots

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Ruiz i Isern, 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 el següent:

En la resposta a la iniciativa parlamentària amb núme-
ro de tramitació 314-13617/08, es donava contesta a la 
pregunta formulada la qual no era, com s’afirma en la 
iniciativa actual, la «relació de centres educatius que 
tenen barracots a l’inici del curs 2008-2009».

En tot cas, la planificació de construccions escolars del 
Departament d’Educació té per objecte poder retirar 
progressivament els mòduls prefabricats existents als 
centres. Tot i amb tot, cal tenir en compte que el calen-
dari de retirada està condicionat per factors diversos 
que no es poden determinar amb absoluta exactitud a 
l’avançada, com ara la variació de la matrícula o la dis-
ponibilitat de solars.

Barcelona, 10 de desembre de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació a 
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)

La nova seu del CTTI estarà situada al carrer Salvador 
Espriu 45-51 de l’Hospitalet de Llobregat. Tot i que dis-
posa d’una infraestructura compatible amb les neces-
sitats d’àmbit tècnic d’acord amb l’activitat pròpia del 
CTTI, necessita d’una adaptació pel que fa a varis dels 
serveis prestats actualment per aquesta institució.

Aquesta adaptació passa per la configuració, disseny i 
execució de les transformacions necessàries per; d’una 
banda, millorar i adequar les instal·lacions físiques ac-
tuals a les necessitats dels serveis a prestar; i de l’altra, 
instal·lar i posar operatiu el maquinari i altres elements 
associats necessaris per a garantir la continuïtat dels 
serveis prestats actualment alhora que poder estar pre-
parat per l’increment dels mateixos previstos en els 
propers anys.

Amb aquest objectiu s’han endegat els estudis tècnics 
que han de determinar, a més de l’estructura tècnica ne-
cessària, el pla de migració de serveis a la futura seu.

Un cop conegudes les conclusions dels esmentats estu-
dis, s’estarà en condicions de donar una aproximació al 
pla de trasllat dels diferents serveis objecte de l’activitat 
del CTTI.

Les conclusions dels estudis tècnics esmentats en el 
punt anterior possibilitaran la determinació de dates 
de trasllat dels diferents serveis entre els quals es troba 
el de processament de dades. Possiblement es podran 
establir diferents dates de trasllat en funció de la criti-
citat i operativitat dels diferents serveis.

Inicialment està previst, tal com indica el text de l’acord 
de govern, el trasllat del servei del Centre de Processa-
ment de Dades (CPD), tant corporatiu com d’àmbit.

Amb l’objectiu de maximitzar els beneficies derivat de 
disposar d’un centre propi de processament de dades 
amb instal·lacions annexes (resta de la propietat adqui-
rida), està previst incorporar a aquest edifici els serveis 
que, per raó d’operativitat i/o relació directa amb l’acti-
vitat del propi CTTI, optimitzin la gestió, tant des d’un 
punt de vista operatiu com de cost del servei; com per 
exemple, el Servei d’Atenció a l’Usuari (SAU) i el Servei 
d’Administració de Sistemes.

El Govern no preveu ocupar les dependències que ac-
tualment ocupa en l’edifici de Passeig de Gràcia 11 el 
CTTI amb altres equipaments o serveis. Les dependèn-
cies que ocupa el CTTI estan en regim de lloguer i tenen 
un cost anual de 1.564.882 euros Iva inclòs.

Barcelona, 5 de desembre de 2008

Jordi Ausàs i Coll
Conseller de Governació i Administracions Públiques
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ducte, de promoció i de recerca i formació amb relació 
al turisme

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Maimí i Pou, Benet

D’acord amb allò que disposen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, em plau fer-
vos avinent que en el pressupost de l’any 2007 relatiu 
a turisme (programa 652 «Ordenació i millora de les 
infraestructures i establiments turístics») no existeix 
cap partida amb el nom de «creació de producte» o 
«recerca i formació».

Pel que fa al programa 651 «Promoció i foment del 
sector turístic», val a dir que no existeix cap partida es-
pecífica amb el nom «promoció». Els diners del capítol 
IV d’aquest programa 651 són gestionats pel Consorci 
Turisme de Catalunya.

Barcelona, 4 de desembre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	
escrit	sobre	els	equipaments	comple-
mentaris	de	cada	zona	escolar	de	Bar-
celona
Tram. 314-14591/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-14591/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els equipaments complementaris de cada zona escolar 
de Barcelona

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Figueras i Ibàñez, Anna

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 de la iniciativa parla-
mentària amb número de tramitació 314-14591/08, per 
donar resposta a la qual se sol·licita a la diputada propo-
nent que vulgui concretar quins conceptes engloba sota 
la denominació d’«equipaments complementaris».

Barcelona, 10 de desembre de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	grau	d’execució	del	pres-
supost	de	la	Secretaria	de	Comerç	i	Tu-
risme	del	2007
Tram. 314-14589/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-14589/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el grau d’execució del pressupost de la Secretaria de 
Comerç i Turisme del 2007

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Maimí i Pou, Benet

D’acord amb allò que disposen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
avinent que la Secretaria de Comerç i Turisme va execu-
tar a l’any 2007 un 99,3% del seu pressupost. Del pres-
supost inicial aprovat pel Parlament de Catalunya de 
79.187.526 euros, es van executar 78.671.805,19 euros.

D’altra banda, els diferents conceptes pressupostaris 
i el seu percentatge d’execució es detallen en el full 
adjunt.

Barcelona, 4 de desembre de 2008

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

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	partides	del	pressupost	
del	2007	de	creació	de	producte,	de	pro-
moció	i	de	recerca	i	formació	amb	rela-
ció	al	turisme
Tram. 314-14590/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-14590/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les partides del pressupost del 2007 de creació de pro-
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nomenament	de	l’assessor	
especial	del	Departament	d’Innovació,	
Universitats	i	Empresa
Tram. 314-14601/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-14601/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nomenament de l’assessor especial del Departament 
d’Innovació, Universitats i Empresa

Grup Parlamentari: Mixt

Proponents: Domingo Domingo, José

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

1. Les retribucions són les corresponents al lloc de tre-
ball ocupat, que en aquest cas és el d’assimilat a director 
general.

2. Els conceptes retributius aplicables són els establerts 
per als llocs de director general o assimilat.

3. El Departament Innovació Universitats i Empresa 
és un departament de nova creació en la present legis-
latura. La relació de llocs de treball (RLT) del DIUE, 
en el moment de la seva creació estava constituïda per 
les places provinents dels departaments d’Educació (les 
que constituïen la RLT d’Universitats i Recerca), d’Eco-
nomia (Comerç i Turisme) i de Treball (Indústria).

Amb la finalitat d’adequar les antigues relacions de 
llocs de treball provinents dels departaments esmen-
tats a l’estructura i necessitats del nou Departament, 
el desplegament de l’estructura del qual s’ha produït 
pel Decret 200/2007, de 10 setembre de 2007, s’han 
tramitat aquestes modificacions de la RLT i han afectat 
places de personal funcionari i eventual.

A l’igual que els llocs de personal funcionari, els llocs 
eventuals del DIUE eren els inclosos en la RLT dels 
departaments esmentats i, en un d’aquests llocs es va 
procedir al nomenament del Sr. Alfons Garcia Martí-
nez, concretament lloc d’Assessor especial del conseller 
en matèria d’universitats i recerca.

Per adequar la RLT a les necessitats del Departament, 
durant els primers mesos de 2008 s’han tramitat i apro-
vat diverses modificacions de llocs de treball, entre les 
que s’inclou la que afectava al lloc que ocupa el Sr. 
Alfons Garcia Martínez i un cop feta aquesta modifi-
cació, s’ha procedit a la publicació del nomenament, tot 
indicant la data d’eficàcia, en aquest.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	de	plans	educatius	
d’entorn	a	Barcelona
Tram. 314-14598/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-14598/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de plans educatius d’entorn a Barcelona

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Figueras i Ibàñez, Anna

D’acord amb allò que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Con-
sell Executiu, es dóna resposta a les iniciatives parla-
mentàries amb número de tramitació 314-14598/08 i 
314-14599/08:

Els Plans educatius d’entorn (PEE) existents a la ciutat 
de Barcelona són:

– Districte de Ciutat Vella: Barri del Raval

– Districte de Gràcia: Barri Gràcia Vila

– Districte Nou Barris: Barri de Roquetes, Trinitat Nova 
i Canyelles

– Districte de Sant Martí: Barri de Besòs.

El nombre de PEE que es desenvoluparan en el futur 
es concretarà conjuntament amb la Secretaria per a la 
Immigració.

Barcelona, 9 de desembre de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	de	plans	educatius	
d’entorn	previstos	fins	al	2010
Tram. 314-14599/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14598/08.
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Sant Martí

La previsió és de licitació de les obres per al primer 
trimestre de 2009.

Barcelona, 9 de desembre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	de	detinguts	pels	
Mossos	d’Esquadra,	a	Barcelona,	del	
2007	ençà
Tram. 314-14604/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-14604/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de detinguts pels Mossos d’Esquadra, a Bar-
celona, del 2007 ençà

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Montserrat i Culleré, M. Dolors

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen-
tària 314-14604/08.

El nombre de detencions per part dels Mossos d’Es-
quadra a la ciutat de Barcelona durant l’any 2007 i el 
primer semestre de 2008 a la ciutat de Barcelona ha 
estat de 14.100.

El nombre de persones estrangeres en situació il·legal 
posades a disposició del Cos Nacional de Policia per 
part dels Mossos d’Esquadra a Barcelona durant el 
2007 i el primer semestre de 2008 ha estat de 6.848 
persones.

Barcelona, 9 de desembre de 2008

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

4. La resolució va ser tramesa al Diari Oficial de la 
Generalitat amb data de registre de sortida de 31 de 
juliol de 2008.

5. Les funcions realitzades pel Sr. Alfons Garcia des de 
novembre de 2006 han estat les que figuren a la Reso-
lució IUE/2547/2008 de 2 de juliol de nomenament de 
personal eventual departament d’Innovació, Universi-
tats i Empresa.

6. En qualitat d’Assessor especial del Departament d’In-
novació, Universitats i Empresa.

7. Amb càrrec a l’article 11 del Capítol I del Pressupost 
del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa.

8. Les retribucions sempre han estat les mateixes: són 
les que corresponen al lloc ocupat, assimilat a director 
general.

Barcelona, 4 de desembre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	
escrit	sobre	el	grau	d’execució	de	les	
obres	de	 les	casernes	dels	Mossos	
d’Esquadra	als	barris	de	l’Eixample,	
Sarrià	-	Sant	Gervasi	i	Sant	Martí	de	Pro-
vençals,	de	Barcelona,	i	la	data	prevista	
de	posada	en	funcionament
Tram. 314-14603/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-14603/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau d’execució de les obres de les casernes dels Mos-
sos d’Esquadra als barris de l’Eixample, Sarrià - Sant 
Gervasi i Sant Martí de Provençals, de Barcelona, i la 
data prevista de posada en funcionament

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Montserrat i Culleré, M. Dolors

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen-
tària 314-14603/08.

Eixample

Està en fase de construcció en un percentatge del 82%. 
La posada en servei es preveu per a finals de febrer del 
2009.

Sarrià - Sant Gervasi

La previsió és de licitació de les obres per al primer 
trimestre de 2009.
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	termini	d’execució	de	les	
rondes	del	Maresme
Tram. 314-14612/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-14612/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
termini d’execució de les rondes del Maresme

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Rull i Andreu, Josep

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

Actualment està en licitació l’assistència tècnica per a 
la redacció de l’estudi informatiu i de l’estudi d’impacte 
ambiental anomenat «Nova Ronda del Maresme. Mi-
llora accessibilitat al Maresme, des de la B-20/C-31 a 
l’inici de la variant de Mataró. Tram: Montgat - Cabrera 
de Mar».

Es preveu que aquests estudis estiguin adjudicats abans 
de final d’any. A partir de l’anterior caldrà redactar els 
estudis tenint en compte la necessitat d’aconseguir el 
màxim consens territorial possible. Aquest fet pot fer 
variar molt el termini de redacció dels estudis esmen-
tats, però en tot cas es considera que la construcció de 
la Ronda del Maresme és una actuació prioritària per 
aquest Departament.

Un cop redactats els estudis, s’haurà d’efectuar la infor-
mació pública corresponent, que posteriorment haurà 
de superar la tramitació medioambiental, amb la De-
claració d’Impacte Ambiental, la qual cosa permetrà 
aprovar definitivament els estudis, per passar tot seguit 
a la fase de licitació i redacció del projecte o els projec-
tes constructius en què es divideixi l’actuació. Amb els 
projectes constructius aprovats es podrà programar la 
licitació i execució de les obres.

Per últim, a banda de tot l’esmentat, es preveu una pri-
mera etapa d’actuació, que correspon a la construcció 
de les calçades laterals de la C-32 al seu pas per Mataró 
o Variant de Mataró. En aquest tram ja s’ha aprovat 
definitivament la informació pública i s’ha iniciat la re-
dacció del projecte constructiu, la qual cosa permetrà 
programar-ne les obres en un termini més breu.

Barcelona, 4 de desembre de 2008

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	inclusió	en	el	Pla	director	
urbanístic	de	l’àrea	residencial	estratè-
gica	de	la	Porta	Sud	de	Terrassa	(Vallès	
Occidental)	d’una	nova	estació	de	Fer-
rocarrils	de	la	Generalitat
Tram. 314-14611/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-14611/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la inclusió en el Pla director urbanístic de l’àrea resi-
dencial estratègica de la Porta Sud de Terrassa (Vallès 
Occidental) d’una nova estació de Ferrocarrils de la 
Generalitat

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Rull i Andreu, Josep

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

El Pla Director Urbanístic de l’Àrea residencial estratè-
gica de la Porta Sud de Terrassa no preveu aquest tipus 
de serveis.

El POUM de Terrassa preveu un conjunt d’equipaments 
de caràcter general, entre ells la ubicació del futur bai-
xador d’FGC. Qualifica d’E.10 tota la peça d’equipa-
ment situada entre la Ronda de Ponent i la Rambleta, 
per tal de construir-hi la nova estació, on es passa del 
tram cobert al tram descobert.

El Pla Director de les Àrees Residencials Estratègiques 
del Vallès Occidental, pel que fa en concret a l’ARE 
«Porta Sud» de Terrassa, es limita a recollir el que diu 
el POUM i que també recull la seva modificació, en 
relació amb la ubicació d’aquest baixador.

Barcelona, 4 de desembre de 2008

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
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5. Vehicles necessaris per la realització de les pràctiques.

6. Material didàctic.

7. Programa de qualificació i formació que preveuen 
impartir amb pla d’execució, metodologia, condicions 
d’accés als cursos.

8. Si el centre imparteix mòduls de formació que, per 
actuar dins un sistema o certificació, es vegin afec-
tats per l’aplicació d’una altra. normativa (conductors 
de mercaderies perilloses, formació per l’obtenció del 
permís de conducció, recuperació de punts del permís 
de conduir...) hauran de complir, a més, aquells requisits 
que determinin o es derivin de dita normativa.

L’annex III senyala les especificacions que ha de conte-
nir la memòria del curs per tal que el curs model sigui 
homologat:

1. Programa desenvolupat que agafarà com a base 
les matèries contingudes a l’annex I del Reial Decret 
1032/2007.

2. Durada del curs i de cada un dels mòduls.

3. Nombre d’hores dedicades a pràctiques de conducció, 
indicant si és el cas, quantes es realitzaran en simulador 
d’alt nivell.

4. Nombre de professors necessaris per impartir el curs, 
indicant la seva titulació o nivell d’experiència i les ma-
tèries que seran impartides per cada un dels professors 
en funció de la seva especialització.

5. Nombre màxim d’alumnes que podran assistir al curs, 
en cap cas podrà ser superior a 20.

En aplicació de les previsions de la normativa esmen-
tada, i en la data d’emissió d’aquest informe a Catalu-
nya han estat ja autoritzats per la Direcció General del 
Transport Terrestre més de 40 centres de formació per 
impartir els cursos CAP (concretament 42).

En aquests moments estan en procés d’homologació els 
cursos que s’hi impartiran, tant els adreçats a conductors 
de transports de persones, com de mercaderies, en les 
modalitats de formació inicial ordinària i accelerada.

Es preveu també la propera aprovació de les nomes regu-
ladores de les proves d ‘obtenció del certificat i la seva 
con vocatòria. El Departament valora de forma positiva 
l’evolució de l’aplicació del Reial Decret 1032/2007 de 
20 de juliol a Catalunya, tant en si mateixa com també 
pel que fa la comparació am la resta de Comunitats 
Autònomes que exerceixen les mateixes responsabilitats 
en els territoris respectius.

Barcelona, 4 de desembre de 2008

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	mesures	previstes	per	a	
desbloquejar	la	situació	generada	per	la	
creació	d’un	certificat	d’aptitud	profes-
sional	per	als	conductors	de	transport	
públic	col·lectiu
Tram. 314-14613/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-14613/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures previstes per a desbloquejar la situació ge-
nerada per la creació d’un certificat d’aptitud professio-
nal per als conductors de transport públic col·lectiu

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Rull i Andreu, Josep

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

Els requisits que han de complir els cursos i els centres 
que els han d’impartir figuren a l’annex II i III del Reial 
Decret 1032/2007, de 20 de juliol, pel qual es regula la 
qualificació inicial i la formació contínua dels conduc-
tors/res de determinats vehicles destinats al transport 
per carretera.

Concretament, l’annex II, descriu els requisits que han 
de tenir els centres de formació pel que fa als següents 
aspectes:

1. Titularitat física o jurídica.

2. Disposar de signatura electrònica.

3. Plantilla de personal mínima pel funcionament del 
centre i amb els següent professorat qualificat:

a) Un director/a docent.

b) Un professor/a especialitzat en matèria de formació 
vial.

c) Un professor/a especialitzat en matèria de conduc-
ció racional basada en les normes de seguretat i medi 
ambient.

d) Un professor/a especialitzat en logística i transport.

e) Un professor/a especialitat en transport de mercade-
ries perilloses.

f) Un professor/a especialitzat en equips i mitjans d’ex-
tinció d’incendis.

g) Un professor/a especialitzat en primers auxilis.

4. Locals adequats.



Núm. 379 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 23 de desembre de 2008

39

TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIó

1.25.15.

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:

Us trametem, adjunta, l’evolució d’usuaris de la línia 
Llobregat - Anoia de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya, des de 2003 fins a la data d’avui, amb detall 
del nombre registrat a cadascuna de les estacions.

Barcelona, 4 de desembre de 2008

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	l’evolució	de	la	plantilla	de	
l’Institut	Català	del	Sòl	del	2004	ençà
Tram. 314-14615/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-14615/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la plantilla de l’Institut Català del Sòl del 
2004 ençà

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Rull i Andreu, Josep

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	l’evolució	del	nombre	d’usua-
ris	de	la	línia	Llobregat-Anoia	de	Ferro-
carrils	de	la	Generalitat	del	2003	ençà
Tram. 314-14614/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-14614/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre d’usuaris de la línia Llobregat-
Anoia de Ferrocarrils de la Generalitat del 2003 ençà

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Rull i Andreu, Josep

Evolució de la plantilla i del cost del personal de l’Institut Català del Sòl des de 2004 fins a l’actualitat

2004 2005 2006 2007 2008  
(31/10/2008)

Plantilla 349 370 413 461 494

Cost personal (*) 15.522.458,60 16.661.748,64 18.820.126,90 21.770.355,10  19.332.882,84  

 (*) Inclou retribucions salarials i cost de Seg. Social, en euros.

Barcelona, 4 de desembre de 2008

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
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respondre no solament davant la ciutadania del territori 
propi, sinó també davant de tota la ciutadania de la Unió 
Europea i de tercers països pel que fa als aliments pro-
duïts en el seu àmbit territorial. Internacionalment, les 
mesures sanitàries i fitosanitàries estan harmonitzades 
segons normes, directives i recomanacions internacio-
nals elaborades per les organitzacions competents, com 
l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i l’Organitza-
ció de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimen-
tació (FAO), la Comissió Mixta FAO/OMS del Codex 
Alimentarius, l’Oficina Internacional de Sanitat Animal 
(OIE), i l’Acord sobre mesures sanitàries i fitosanitàries 
(ASPS) de l’Organització Mundial del Comerç (OMC). 
Aquestes mesures estan fonamentades en una avaluació 
científica dels riscos, no han de ser restrictives i han 
d’assegurar una protecció adequada.

D’acord amb els compromisos de la Unió Europea en el 
si de l’OMC, les mesures establertes a la Unió Europea 
en matèria de seguretat alimentària amb vista al comerç 
internacional han de basar-se en normes internacionals 
o, si no n’hi ha, han de comptar amb una base cientí-
fica. Quan les dades científiques siguin insuficients, és 
possible adoptar mesures provisionals d’acord amb la 
informació disponible.

D’altra banda, la tendència del comerç cap a una glo-
balització cada vegada més gran fa que molts proble-
mes que tenen origen en altres territoris puguin tenir 
repercussió a Catalunya. Aquest pot ser un factor li-
mitador per a l’assoliment dels objectius previstos al 
Pla de seguretat alimentària de Catalunya 2007-2010 
de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària. El 
correcte funcionament de les xarxes d’intercanvi d’in-
formació i alerta alimentària juntament amb l’aplicació 
dels oportuns controls en destinació han de ser elements 
clau en aquest propòsit.

En relació al Departament d’Agricultura, Alimentació 
i Acció Rural, dins d’aquest departament destaquen els 
organismes següents:

La Direcció General d’Agricultura i Ramaderia, que té 
com a funcions el control i el foment de la millora de 
la producció agrícola, ramadera i agroalimentària, així 
com el control de la sanitat animal i vegetal. Aquesta 
direcció general està organitzada en les subdireccions 
següents:

– La Subdirecció General d’Agricultura porta a terme 
l’avaluació, l’anàlisi i l’orientació de la producció agrícola; 
la promoció i el control de la producció agrària integrada 
i la producció agrària ecològica; així com la promoció i el 
control oficial de la sanitat vegetal, inclòs tot allò relacio-
nat amb el control oficial de la producció, la comercialit-
zació i la utilització de productes fitosanitaris.

– La Subdirecció General de Ramaderia té encomana-
des funcions de foment de la millora i el control oficial 
de la producció ramadera i la sanitat animal, inclòs tot 
allò relacionat amb la producció, la comercialització i 
la utilització de medicaments veterinaris.

La Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústri-
es Agroalimentàries, que té com a funcions elaborar i 
proposar les polítiques i estratègies en matèria d’orde-
nació de l’alimentació, la qualitat i les indústries agro-

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	els	controls	del	Departament	
d’Agricultura,	Alimentació	i	Acció	Rural	
dels	productes	agrícoles	i	ramaders	de	
fora	de	Catalunya
Tram. 314-14616/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-14616/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els controls del Departament d’Agricultura, Alimenta-
ció i Acció Rural dels productes agrícoles i ramaders 
de fora de Catalunya

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Maimí i Pou, Benet; Pallarès i Povill, Xavier

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen-
tària 314-14616/08.

Les activitats de control oficial dels productes agrícoles i 
ramaders, independentment de la seva procedència, són 
executades pels Serveis Territorials del Departament 
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, i compten 
amb el suport dels Laboratoris de Sanitat Ramadera 
de Barcelona, Lleida, la Pobla de Segur, Girona, Reus, 
la Seu d’Urgell, Vic així com del Laboratori de Sanitat 
Vegetal de Barcelona i el Laboratori Agroalimentari 
de Cabrils.

Així mateix, Catalunya disposa d’un sistema de segure-
tat alimentària equivalent al de qualsevol altre país de 
la Unió Europea, que actualment és una de les regions 
del món amb els nivells més alts de garantia en aques-
ta matèria. A més dels considerables recursos dedicats 
pels operadors econòmics, que són els primers respon-
sables de la seguretat dels productes, un gran nombre de 
persones i mitjans materials, corresponents a diferents 
Departaments de la Generalitat i de les administracions 
locals de Catalunya, estan dedicats a l’àmbit de la se-
guretat dels aliments, donant cobertura a tota la cadena 
alimentària des de la producció primària fins els con-
sum amb més de un centenar de programes i activitats 
d’intervenció. En el seu conjunt constitueixen una sòlida 
xarxa que porta a terme un gran nombre d’activitats que 
tenen com a propòsit vetllar perquè es mantinguin els 
estàndards de seguretat alimentària previstos legalment 
així com prendre mesures correctores en els casos en 
què es detectin irregularitats.

Pel que fa a la seguretat alimentària l’estructura actual 
dels mercats, tant interiors com internacionals, fa que 
ja no hi hagi únicament responsabilitats nacionals o 
territorials. Cada autoritat territorial competent ha de 
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	l’exigència	dels	controls	dels	
productes	ramaders	i	agrícoles	de	fora	
de	Catalunya
Tram. 314-14617/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-14617/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’exigència dels controls dels productes ramaders i agrí-
coles de fora de Catalunya

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Maimí i Pou, Benet; Pallarès i Povill, Xavier

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen-
tària 314-014617/08.

El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció 
Rural fa els controls independentment de l’origen del 
producte, exigint en cada cas el que correspon d’acord 
amb la normativa vigent.

Pel que fa a la seguretat alimentària l’estructura actual 
dels mercats, tant interiors com internacionals, fa que 
ja no hi hagi únicament responsabilitats nacionals o 
territorials. Cada autoritat territorial competent ha de 
respondre no solament davant la ciutadania del territori 
propi, sinó també davant de tota la ciutadania de la Unió 
Europea i de tercers països pel que fa als aliments pro-
duïts en el seu àmbit territorial. Internacionalment, les 
mesures sanitàries i fitosanitàries estan harmonitzades 
segons normes, directives i recomanacions internacio-
nals elaborades per les organitzacions competents, com 
l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i l’Organitza-
ció de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimen-
tació (FAO), la Comissió Mixta FAO/OMS del Codex 
Alimentarius, l’Oficina Internacional de Sanitat Animal 
(OIE), i l’Acord sobre mesures sanitàries i fitosanitàries 
(ASPS) de l’Organització Mundial del Comerç (OMC). 
Aquestes mesures estan fonamentades en una avaluació 
científica dels riscos, no han de ser restrictives i han 
d’assegurar una protecció adequada.

D’acord amb els compromisos de la Unió Europea en el 
si de l’OMC, les mesures establertes a la Unió Europea 
en matèria de seguretat alimentària amb vista al comerç 
internacional han de basar-se en normes internacionals 
o, si no n’hi ha, han de comptar amb una base cientí-
fica. Quan les dades científiques siguin insuficients, és 
possible adoptar mesures provisionals d’acord amb la 
informació disponible.

Pel que fa al control sobre l’etiquetatge, l’etiquetatge 
dels productes alimentaris està regulat a la Unió Euro-

alimentàries. Dins d’aquesta direcció general destaca la 
subdirecció següent:

– La Subdirecció General de Qualitat Agroalimen-
tària s’ocupa del foment de la qualitat dels productes 
agroalimentaris i el control oficial del compliment de 
la normativa sobre qualitat, i de la lluita contra el frau 
en l’àmbit agroalimentari així com del control oficial 
de l’etiquetatge obligatori i la traçabilitat de la carn de 
vacum.

Controls de la direcció general d’alimentació, qualitat 
i indústries agroalimentàries

Els controls oficials que depenen de la Subdirecció 
General de Qualitat Agroalimentària, sobre productes 
agrícoles i ramaders, independentment de la seva pro-
cedència, són els del Pla d’inspeccions de lluita contra 
el frau agroalimentari i els de Control de l’etiquetatge 
obligatori de la carn de vacum.

El Servei d’Inspecció i Control Agroalimentari és l’en-
carregat de dur a terme el control oficial en matèria 
de lluita contra fraus en l’àmbit de la producció i co-
mercialització agroalimentàries. La finalitat principal 
d’aquest control és garantir la protecció dels interessos 
econòmics dels actors de la cadena agroalimentària i 
assegurar una adequada transparència i competència 
lleial de les transaccions comercials. Anualment, el 
Servei d’Inspecció i Control Agroalimentari executa el 
Pla general d’inspeccions de lluita contra el frau agroa-
limentari prèviament aprovat per la direcció general.

L’objectiu del control oficial en matèria de lluita contra 
el frau agroalimentari és la detecció, limitació i dismi-
nució dels fraus, enganys, falsificacions, adulteracions i 
altres pràctiques similars, com també qualsevol infrac-
ció a la legislació sobre qualitat agroalimentària, tots 
ells comesos o susceptibles de ser comesos en la pro-
ducció i comercialització dels productes agroalimenta-
ris que perjudiquin o puguin perjudicar econòmicament 
a qualsevol actor de la cadena agroalimentària.

Uns dels aspectes principals dels productes agroalimen-
taris objectes d’inspecció són llurs propietats: natura-
lesa, identitat, qualitats substancials, composició, con-
tingut en principis útils, espècie, origen i procedència; 
i també, l’ús adequat dels signes oficials de qualitat i 
d’origen atribuïts oficialment.

El Servei de Denominacions i Marques és l’encarre-
gat del control de l’etiquetatge obligatori de la carn de 
vacum en escorxadors, sales d’especejament i magat-
zems de distribució. En diverses ocasions s’ha exposat 
a l’Agència Catalana de Consum la situació irregular de 
l’etiquetatge obligatori de la carn de vacum en els punts 
de venda a consumidor final, que deixa sense efecte 
l’esforç que el sector productor i transformador realitza 
per a complir la normativa sobre l’etiquetatge obligatori 
de la carn de vacum i no s’assoleix la finalitat del ma-
teix que és garantir la traçabilitat del producte des de 
l’origen fins al consumidor final.

Barcelona, 3 de desembre de 2008

Joaquim Llena i Cortina
Conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
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D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen-
tària 314-14618/08.

Els controls dels productes provinents de fora de la 
Unió Europea, s’efectuen a l’entrada en frontera, con-
cretament en el que es coneix com a Punts d’Inspecció 
Fronterera (PIFs).

Aquests controls sobre les importacions de països ter-
cers són competència de l’Administració de l’Estat.

No obstant això, quan l’Administració de l’Estat comu-
nica alguna disconformitat d’alguna partida ja lliurada 
al comerç i distribuïda en territori estatal, el DAR pot 
assumir-ne el control segons les característiques de l’es-
mentada disconformitat.

En aquest sentit, els controls que realitza el DAR ho són 
independentment de l’origen del producte, exigint en cada 
cas el que correspon d’acord amb la normativa vigent.

Pel que fa als riscos sanitaris o fitosanitaris als que 
estan exposats els diferents productes que s’importen 
provinents de fora de Catalunya, les competències que 
s’exerceixen des d’aquesta Direcció General (Agricultu-
ra i Ramaderia), fan referència al seguiment i control de 
la normativa comunitària en matèria de riscos sanitaris, 
animals o vegetals, especialment en aquelles malalti-
es de declaració obligatòria (en el cas dels productes 
d’¡origen animal, vius o transformats) o plagues i ma-
lalties de quarantena (en el cas dels productes d’origen 
vegetal).

Des d’aquest punt de vista, els Serveis de Sanitat Animal 
i Vegetal de la Direcció general d’Agricultura i Ramade-
ria fan els corresponents controls i seguiments de forma 
coordinada amb els serveis d’inspecció de l’Administra-
ció central per tal de detectar la possible entrada de ̀ par-
tides que no compleixin la normativa vigent en matèria 
de sanitat animal o vegetal o que puguin comportar un 
risc evident per a la sanitat animal o vegetal.

Barcelona, 3 de desembre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	traçabilitat	dels	productes	
alimentaris	de	fora	de	Catalunya
Tram. 314-14619/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-14619/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
traçabilitat dels productes alimentaris de fora de Cata- 
lunya

pea per la Directiva 2000/13/CE i les seves modificaci-
ons posteriors. Aquestes directives s’han de transposar 
a tots els Estats Membres. A Espanya està transposat 
pels RD 1334/1999 i les seves modificacions. L’objectiu 
de la directiva europea va ser harmonitzar les disposici-
ons legals, reglamentàries i administratives dels Estats 
membres, ja que llurs diferències són susceptibles de 
dificultar la lliure circulació i suposar condicions de 
competència deslleial. És per aquest fet, que en el cas 
en què algun dels Estats Membres plantegi una nor-
mativa més restrictiva que la comunitària, únicament 
seria d’aplicació obligatòria pels productes elaborats en 
aquest estat membre i només podria ser exigible per 
productes elaborats en altres països per motius de salut 
pública.

Així mateix, Catalunya disposa d’un sistema de segure-
tat alimentària equivalent al de qualsevol altre país de 
la Unió Europea, que actualment és una de les regions 
del món amb els nivells més alts de garantia en aques-
ta matèria. A més dels considerables recursos dedicats 
pels operadors econòmics, que són els primers respon-
sables de la seguretat dels productes, un gran nombre de 
persones i mitjans materials, corresponents a diferents 
Departaments de la Generalitat i de les administracions 
locals de Catalunya, estan dedicats a l’àmbit de la se-
guretat dels aliments, donant cobertura a tota la cadena 
alimentària des de la producció primària fins els con-
sum amb més de un centenar de programes i activitats 
d’intervenció. En el seu conjunt constitueixen una sòlida 
xarxa que porta a terme un gran nombre d’activitats que 
tenen com a propòsit vetllar perquè es mantinguin els 
estàndards de seguretat alimentària previstos legalment 
així com prendre mesures correctores en els casos en 
què es detectin irregularitats.

Barcelona, 3 de desembre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	anàlisis	dels	riscos	sani	-	
taris	i	fitosanitaris	dels	productes	agrí-
coles	i	ramaders	de	fora	de	la	Unió	Eu-
ropea
Tram. 314-14618/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-14618/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
anàlisis dels riscos sanitaris i fitosanitaris dels productes 
agrícoles i ramaders de fora de la Unió Europea

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Maimí i Pou, Benet; Pallarès i Povill, Xavier
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Proponents: Maimí i Pou, Benet; Ribera i Garijo, Elena; 
Pallarès i Povill, Xavier

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen-
tària 314-14620/08.

El nombre de denúncies per robatoris en explotacions 
agràries i ramaderes ha estat el següent:

– Any 2006: 159

– Any 2007: 183

– Any 2008: 370

Cal tenir present el progressiu augment del territori de 
desplegament dels Mossos d’Esquadra en els anys es-
mentats.

Barcelona, 9 de desembre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	
escrit	sobre	els	expedients	presentats	
i	aprovats	amb	relació	al	Pla	de	rees-
tructuració	de	la	vinya
Tram. 314-14621/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-14621/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els expedients presentats i aprovats amb relació al Pla 
de reestructuració de la vinya

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Pallarès i Povill; Xavier

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen-
tària 314-014621/08.

Tenint en compte que el Pla de reestructuració i/o re-
conversió de la vinya es va iniciar l’any 2000 i que la 
seva durada ha estat de 8 anys, i entenent que la pre-
gunta fa referència a la darrera campanya tramitada, 
val a dir que el total de sol·licituds d’ajut tramitats, ha 
estat de 661.

D’altra banda, i pel que fa a les dades per municipis, 
senyalar que un expedient pot haver demanat ajut a més 
d’un municipi, de manera que al full d’expedients per 
municipi, aquest expedient estarà comptabilitzat dues 
vegades i per tant no es pot fer la suma d’expedients 
totals com al full del resum comarcal.

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Maimí i Pou, Benet; Pallarès i Povill, Xavier

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen-
tària 314-14619/08.

La traçabilitat dels productes agroalimentaris a Cata-
lunya ha d’estar assegurada en totes les etapes de la 
producció, la transformació i la comercialització. Els 
operadors alimentaris estan obligats a establir sistemes 
i procediments adequats i comprensibles de traçabilitat 
que permetin tenir la informació en tot moment i que 
aquesta estigui a disposició dels serveis d’inspecció i 
control (Reglament (CE) 178/2002, la Llei 14/2003 de 
Qualitat Agroalimentària i la Llei 20/2002 de Seguretat 
Alimentària).

Per tant, les mesures existents han de permetre fer un 
seguiment dels productes al llarg de totes les etapes de 
la cadena alimentària, inclosa la producció d’aliments 
per a animals, la producció primària d’aliments, la 
transformació, la preparació per a la comercialització, 
l’emmagatzematge, el transport i la venda minorista, 
independentment de la seva procedència: Catalunya, 
l’Estat, la Comunitat Europea o països tercers.

D’altra banda, segons la normativa, l’origen no és un 
element obligatori de l’etiquetatge dels productes agro-
alimentaris, excepte en el cas d’alguns productes frescos 
(fruites, hortalisses, carn de vacum i peix) i per pro-
ductes originaris de països tercers. Pels productes dels 
Estats Membres de la UE, s’ha d’indicar el lloc d’origen 
només en els casos en què la seva omissió pugui induir a 
error al consumidor sobre l’origen o la procedència real 
del producte. Per a tota la resta de productes alimentaris, 
la traçabilitat és possible gràcies a l’obligació d’indicar 
el lot i altres elements obligatoris de l’etiquetatge.

Barcelona, 3 de desembre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	de	denúncies	per	
robatoris	en	explotacions	agràries	i	ra-
maderes	els	darrers	tres	anys
Tram. 314-14620/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-14620/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de denúncies per robatoris en explotacions 
agràries i ramaderes els darrers tres anys

Grup Parlamentari: Convergència i Unió
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En resposta a la pregunta parlamentària amb núm. de 
tramitació 314-14622/08 formulada pel diputat I. Sr. Xa-
vier Pallarès del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió i d’acord amb allò que preveu l’article 144 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
avinent les següents consideracions:

Les dades relatives a les aprovacions dels ajuts presen-
tats a les convocatòries de l’any 2007, tant pel que fa a la 
línia de la primera instal·lació de joves agricultors, com 
a la de modernització de les explotacions agràries, han 
estat les que els detallem en el quadre resum.

Barcelona, 9 de desembre de 2008

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

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	professors	des-
tinats	als	serveis	territorials	del	Depar-
tament	d’Educació	a	Girona	del	2003	
ençà
Tram. 314-14625/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-14625/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de professors destinats als serveis territorials 
del Departament d’Educació a Girona del 2003 ençà

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Rigau i Oliver, Irene

D’acord amb allò que estableix l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i en nom del Con-
sell Executiu, es dóna resposta a les iniciatives parla-
mentàries amb número de tramitació 314-14625/08 a 
314-14631/08:

Es tramet en annex informació relativa al professorat 
del Departament d’Educació en els cursos 2003-2004 a 
2008-2009, per adscripcions a Serveis Territorials.

Barcelona, 10 de desembre 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.

Barcelona, 1 de desembre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	els	expedients	aprovats	amb	
relació	a	la	primera	instal·lació	de	joves	
i	als	ajuts	a	la	modernització	de	les	ex-
plotacions	agràries
Tram. 314-14622/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-14622/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els expedients aprovats amb relació a la primera instal-
lació de joves i als ajuts a la modernització de les ex-
plotacions agràries

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Pallarès i Povill, Xavier

Comarca Nom comarca Expedients

01 Alt Camp 88

02 Alt Empordà 11

03 Alt Penedès 194

06 Anoia 15

07 Bages 1

08 Baix Camp 1

09 Baix Ebre 1

12 Baix Penedès 58

16 Conca de Barberà 46

17 Garraf 8

18 Les Garrigues 3

23 La Noguera 3

29 Priorat 26

30 Ribera d’Ebre 12

36 Tarragonès 17

37 Terra Alta 157

38 Urgell 19

41 Vallès Oriental 1

661
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	de	professors	des-
tinats	als	serveis	territorials	del	Depar-
tament	d’Educació	a	Mataró	(Maresme)	
del	2003	ençà
Tram. 314-14629/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14625/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	
escrit	sobre	el	nombre	de	professors	
destinats	als	serveis	territorials	del	De-
partament	d’Educació	a	Sant	Feliu	de	
Llobregat	(Baix	Llobregat)	del	2003	ençà
Tram. 314-14630/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14625/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	de	professors	des-
tinats	als	serveis	territorials	a	Barcelona	
Comarques	del	Departament	d’Educa-
ció	del	2003	ençà
Tram. 314-14631/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14625/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	
escrit	sobre	el	nombre	de	professors	
destinats	als	serveis	territorials	del	De-
partament	d’Educació	a	Lleida	del	2003	
ençà
Tram. 314-14626/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14625/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	
escrit	sobre	el	nombre	de	professors	
destinats	als	serveis	territorials	del	De-
partament	d’Educació	a	Tarragona	del	
2003	ençà
Tram. 314-14627/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14625/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nombre	de	professors	des-
tinats	als	serveis	territorials	del	Depar-
tament	d’Educació	a	les	Terres	de	l’Ebre	
del	2003	ençà
Tram. 314-14628/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14625/08.
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– Mejoras e innovación introducidas en el nuevo sistema 
de montaje de Pathfinder y Navara

– Integración del montaje y prueba de motores diesel 
en Powertrain

– Innovación en el proceso de carrocería y parachoques

– Nuevas instalaciones de ensayo de motores NTCE

– Innovación en los procesos de estampación para el 
vehículo F91A

– Motor M1D con DPF

– Diseño y desarrollo de una gama de camiones ligeros 
a fabricar en Europa

– Motor K9K con y sin DPF

– Vehículo X11M

L’any 2007 es van concedir crèdits a interès zero per 
valor de 8.737.628 euros, pels següents projectes:

– Innovaciones en reducción de emisiones

– Vehículo X11M

– F91B Cummins

– Innovación en ingeniería de procesos de los modelos 
X61 y X83

– Innovaciones en el proceso de pintura

– Nissan Pathfinder model year 08

– Innovación en proceso productivo: implementación 
NIMS (sistema integrado NISSAN)

– Desarrollo e implantación de nuevos procesos en fase 
de fundición.

Barcelona, 4 de desembre de 2008

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

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	
escrit	sobre	la	reforma	dels	despatxos	
dels	seus	membres	i	d’alts	càrrecs	du-
tes	a	terme	del	juny	del	2007	ençà
Tram. 314-14634/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-14634/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la reforma dels despatxos dels seus membres i d’alts 
càrrecs dutes a terme del juny del 2007 ençà

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	els	ajuts	destinats	a	l’empresa	
Nissan	els	darrers	cinc	anys
Tram. 314-14632/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-14632/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts destinats a l’empresa Nissan els darrers cinc anys

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Borràs i Solé, Meritxell

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

1. En annex, s’hi adjunta relació d’incentius atorgats a 
l’empresa Nissan Motor Ibérica.

2. Els ajuts que el Govern de l’Estat concedeix a Nissan 
per recerca i desenvolupament són ajuts públics, i com 
a tals, sotmesos a concurrència competitiva i publicitat. 
Els instruments de política tecnològica del Govern de 
l’Estat estan coordinats i són complementaris als de la 
Generalitat de Catalunya, que és coneixedora dels pro-
jectes en qüestió.

3. En concret, l’any 2005 es van concedir ajuts del Progra-
ma de Fomento de la Investigación Técnica (PROFIT), en 
forma de crèdits a tipus d’interès zero, per un volum total 
de 10.879.689 euros pels següents projectes:

– Integración del montaje y prueba de motores diesel en 
planta de transmisiones de Barcelona

– Innovación en los procesos de estampación para el 
nuevo vehículo F91A

– Diseño y desarrollo de una gama de camiones ligeros 
a fabricar en Europa (F91A)

– Nuevas instalaciones de I+D para ensayo de motores 
diésel y vehículos en Barcelona 

– Diseño y desarrollo del nuevo vehículo todoterreno 
X61B versión pick up

– Automatización línea de prensas nº 2 en planta de 
estampación con robots de última generación

L’any 2006 es van concedir crèdits a interès zero per 
valor de 6.603.314 euros, i subvencions per valor de 
101.000 euros, pels següents projectes:

– Optimización del proceso de fabricación de compo-
nentes del automóvil de mayor calidad y complejidad

– Suministro secuenciado de piezas en knitting
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El nombre d’efectius a la ciutat de Barcelona per als 
anys 2009 i 2010 serà el resultat d’aplicar a la xifra 
d’efectius de l’any 2008 l’increment que pertoqui con-
forme al nombre final de nous funcionaris que resultin 
de la 22a. i la 23a. promoció d’accés al Cos.

Es tractarà d’un grup heterogeni de promocions degut a 
diferents circumstàncies (accessos, concursos, comissi-
ons de servei, permutes...).

Barcelona, 9 de desembre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	sol·licituds	del	finança-
ment	que	atorga	l’1%	cultural	presenta-
des	per	l’Ajuntament	de	Barcelona
Tram. 314-14644/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-14644/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les sol·licituds del finançament que atorga l’1% cultural 
presentades per l’Ajuntament de Barcelona

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Mejías Sánchez, Carina

En resposta a la pregunta amb núm. de tramitació 
314-14644/08, formulada per la Il·lustre Senyora Ca-
rina Mejías Sánchez, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 144 del Reglament del Parlament de 
Catalunya, i en nom del Govern, em correspon informar 
del següent:

El Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 
ha rebut una sol·licitud de l’Ajuntament de Barcelona per 
al finançament que atorga el programa de l’1% cultural, 
que correspon a l’església de Sant Andreu del Palomar 
i que ha estat acceptada.

Barcelona, 9 de desembre de 2008

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

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Sirera i Bellés, Daniel

D’acord amb el que estableix l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, en nom del Govern de la 
Generalitat, us informo del següent:

La despesa ocasionada en concepte de reforma dels des-
patxos consta imputada a les aplicacions pressupostàries 
dels pressupostos de la Generalitat següents: inversions 
en edificis i altres actuacions; conservació, reparació i 
manteniment de terrenys, béns naturals, edificis i altres 
construccions; i altres despeses de reparació i mante-
niment.

Fem avinent a l’I. diputat que el Departament d’Econo-
mia i Finances, en compliment del que estableix l’article 
79 del Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, tramet al Parlament, a títol 
informatiu i d’estudi per a la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, i fa publicar al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya, trimestralment i dintre del 
trimestre següent, l’estat mensual de desenvolupament i 
d’execució del pressupost de la Generalitat i de les seves 
modificacions, l’informe sobre l’evolució dels resultats 
no financers i de l’endeutament, així com els moviments 
i la situació del Tresor.

A més, el Departament d’Economia i Finances publi-
ca a la seva pàgina web l’estat d’execució mensual del 
pressupost de la Generalitat.

Barcelona, 26 de novembre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	
escrit	sobre	la	previsió	d’efectius	dels	
Mossos	d’Esquadra	destinats	a	Barce-
lona	el	2009	i	el	2010
Tram. 314-14643/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-14643/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió d’efectius dels Mossos d’Esquadra destinats 
a Barcelona el 2009 i el 2010

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Mejías Sánchez, Carina

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen-
tària 314-14643/08.
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Els solars de les promocions exposades de la a) a la f) 
han estat cedits o permutats per l’Ajuntament de Bar-
celona.

La resta de les promocions g) i h), estan situades en 
solars propietat de l’INCASOL.

Barcelona, 2 de desembre de 2008

Francesc Baltasar i Albesa
Conseller de Medi Ambient i Habitatge

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	protocol	seguit	pels	cen-
tres	proveïdors	del	Servei	Català	de	la	
Salut	pel	que	fa	a	òrgans	extirpats	i	ex-
tremitats	amputades	per	intervencions	
quirúrgiques
Tram. 314-14647/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-14647/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
protocol seguit pels centres proveïdors del Servei Català 
de la Salut pel que fa a òrgans extirpats i extremitats 
amputades per intervencions quirúrgiques

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Ribera i Puig, Montserrat

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 marc legal vigent a Catalunya en matèria de gestió 
de residus sanitaris (Decret 27/1999 de gestió de resi-
dus sanitaris, publicat al DOGC núm. 2828, de 16 de 
febrer), estableix en el seu articulat la correcta classifi-
cació dels residus generats per l’activitat sanitària, així 
com el transport i el tractament adient per a cada tipus 
de residus.

L’àmbit d’aplicació d’aquest decret comprèn totes les 
activitats de gestió dels residus sanitaris inclosos en els 
grups II, III i citotòxics del grup IV.

La normativa determina que els residus anatòmics pro-
cedents d’unitats com cirurgia i anatomia patològica 
són residus tipificats com residus del grup III, amb 
l’excepció dels cadàvers i les restes humanes d’entitat 
procedents d’avortaments, mutilacions i operacions qui-
rúrgiques com són les extremitats humanes amputades 
que hauran de ser gestionats seguint les especificacions 
del reglament de Policia Sanitària Mortuòria.

L’Agència de Protecció de la Salut és competent en ma-
tèria de gestió intracentre de residus sanitaris del grup II 
i III i citotòxics i és igualment competent en matèria de 

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	els	solars	de	l’Institut	Català	
del	Sòl
Tram. 314-14646/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-14646/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els solars de l’Institut Català del Sòl

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Mejías Sánchez, Carina

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen-
tària 314-14646/08.

L’INCASOL actualment disposa d’un solar situat a 
l’àmbit de les antigues Casernes de Sant Andreu, en el 
qual s’hi construirà una promoció de 41 habitatges i de 
vuit solars més en els que ja s’està produint habitatge. 
La ubicació dels quals és la següent:

a) Plaça de l’Aire núm. 7-10 / c. Aiguablava núm. 46-50, 
Barri de Trinitat Nova, bloc B (108 habitatges, actuació 
de remodelació del barri de Trinitat Nova).

b) Plaça de l’Aigua núm. 6-9 / c. Aiguablava núm. 54-56, 
Barri de Trinitat Nova, bloc C (102 habitatges, actuació 
de remodelació del barri de Trinitat Nova).

c) Travessera de les Corts núm. 336 / c. Morales núm. 
7-11 (58 habitatges, actuació de remodelació de la Co-
lònia Castells).

d) C/ Carles Riba núm. 17-19 (20 habitatges de lloguer 
per a joves).

e) C/ Via Favència núm. 298-310 (74 habitatges de llo-
guer per a joves).

f) C/ de la Química núm. 4 i 8 (125 habitatges de lloguer 
per a joves).

g) C/ Fortuna 5, 9 i 11, Barri del Polvorí 7a. Fase (50 
habitatges - actuació de remodelació del barri del Pol-
vorí).

h) C/ Cristobal de Moura núm. 244-248, Barri de Sud-
oest del Besòs bloc 7b (64 habitatges, actuació de re-
modelació del barri de Sud-oest del Besòs).

El solar de les antigues Casernes de Sant Andreu va 
ser cedit pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona, 
en virtut del conveni 9 de febrer de 2006, que recull el 
desenvolupament d’un protocol de col·laboració signat 
en data 31 d’octubre de 2003 entre l’Ajuntament de Bar-
celona i el Consorci de la Zona Franca.
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El Departament de Treball està executant tasques de 
millora d’aquesta Ciutat de Repòs, centrades, princi-
palment, en facilitar l’accés i la mobilitat per les seves 
instal·lacions. Actualment, s’estan duent a terme les 
obres de rehabilitació de la passarel·la que uneix la re-
sidència amb el camí que condueix a la Platja Llarga, 
i que travessa per sobre la carretera nacional, amb una 
inversió de 293.124,76 euros (DOGC Núm. 5239 - 20 
d’octubre de 2008).

El Departament preveu una segona fase de treballs de 
millora que consistiran, entre d’altres, en la instal·lació 
de mecanismes que facilitin el desplaçament de les per-
sones amb mobilitat reduïda (substitució dels esglaons 
actuals per rampes d’accés als apartaments, instal·lació 
d’un ascensor adaptat per a persones amb minusvalide-
sa, etcètera).

Aquesta residència funciona amb un índex d’ocupació 
del 95% i la seva temporada d’obertura és del 30 de 
març al 30 d’octubre.

Barcelona, 10 de desembre de 2008

Mar Serna i Calvo
Consellera de Treball

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	previsions	d’inversions,	
rehabilitació	i	millorament	de	la	Ciutat	
de	Repòs	i	Vacances	de	Tarragona
Tram. 314-14649/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-14649/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les previsions d’inversions, rehabilitació i millorament 
de la Ciutat de Repòs i Vacances de Tarragona

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Nadal i Malé, Joan Miquel; Sala i Roca, 
Carles

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:

Aquesta pregunta s’ha respost conjuntament amb la tra-
mitació núm. 314-14648/08.

Barcelona, 10 de desembre de 2008

Mar Serna i Calvo
Consellera de Treball

Policia Sanitària Mortuòria pel que fa a la classificació 
de cadàvers humans i restes cadavèriques, el trasllat i la 
seva conducció als cementiris; construcció i ampliació 
de cementiris, fèretres i nínxols; així com les pràctiques 
higiènicosanitaries sobre cadàvers humans.

El sector hospitalari disposa de circuits específics per a 
l’eliminació de restes anatòmiques humanes d’entitat.

Aquestes restes s’envien amb els corresponents in-
formes mèdics (full operatiu, sol·licitud d’estudi ana-
tomopatològic i full de trasllat de morts) al mortuori 
del centre hospitalari, que avisa als serveis funeraris 
corresponents perquè procedeixin a la seva recollida i 
posterior incineració.

Si es desitja procedir a l’enterrament, el sol·licitant es fa 
càrrec del procediment.

Totes les restes d’entitat objecte d’aquests circuits 
queden registrades en el sistema informàtic del servei 
d’anatomia patològica.

A la pàgina web del Departament de Salut es pot con-
sultar la normativa i guies relacionades amb gestió de 
residus sanitaris: http: //www.gencat.cat/salut/depsalut/
html/ca/dir2150/index.html Marina Geli i Fàbrega

Barcelona, 10 de desembre de 2008

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	previsions	de	funciona-
ment	i	ocupació	de	la	Ciutat	de	Repòs	i	
Vacances	de	Tarragona
Tram. 314-14648/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-14648/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les previsions de funcionament i ocupació de la Ciutat 
de Repòs i Vacances de Tarragona

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Nadal i Malé, Joan Miquel; Sala i Roca, 
Carles

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

La Ciutat de Repòs i Vacances de Tarragona forma part 
de la xarxa de Residències del Temps Lliure que, des de 
finals de l’any 1980, han estat traspassades a la Generalitat 
de Catalunya a fi de facilitar als seus treballadors/ores, 
familiars i personal jubilat un lloc on passar les vacances 
a un preu econòmic.

Fascicle segon
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	durada	prevista	de	les	actua	-
cions	del	Pla	de	gestió	de	l’espai	fluvial	
del	baix	Ter
Tram. 314-14652/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14651/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	data	prevista	d’execució	de	
les	actuacions	necessàries	per	a	evitar	
els	problemes	causats	per	les	crescu-
des	del	riu	Daró	a	la	Bisbal	d’Empordà	
(Baix	Empordà)
Tram. 314-14653/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14651/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	data	prevista	d’execució	de	
les	actuacions	necessàries	per	a	evitar	
els	problemes	causats	per	les	crescudes	
del	riu	Daró	a	Serra	de	Daró	(Baix	Em		-	
pordà)
Tram. 314-14654/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-14654/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la data prevista d’execució de les actuacions necessàries 
per a evitar els problemes causats per les crescudes del 
riu Daró a la Serra de Daró (Baix Empordà)

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Dilmé i Vert, Xavier

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	data	prevista	d’aprovació	
del	Pla	de	gestió	de	l’espai	fluvial	del	
baix	Ter
Tram. 314-14651/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-14651/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la data prevista d’aprovació del Pla de gestió de l’espai 
fluvial del baix Ter

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Dilmé i Vert, Xavier

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen-
tària 314-14651/08 conjuntament amb la 314-14652/08 
i 314-14653/08.

L’Agència Catalana de l’Aigua està ultimant els tràmits 
per l’aprovació del Pla de Gestió Específic de l’Espai 
Fluvial de les Conques del Baix Ter. Actualment, aquest 
pla es troba pendent de la seva publicació al DOGC, 
per tal d’iniciar-se el tràmit d’informació pública, du-
rant el qual es podrà consultar tota la documentació al 
respecte, a través de la seva consulta a la pagina web 
de l’Agència.

Malgrat encara no està aprovat l’esmentat pla, s’ha 
definit un calendari de priorització d’execució de les 
diferents actuacions, en funció de la seva prioritat. En 
aquest sentit, s’ha definit un triple escenari:

Prioritat de les actuacions Escenari temporal

Alta Abans del 2011
Mitjana 2012 - 2015
Baixa 2015 - 2021

Barcelona, 3 de desembre de 2008

Francesc Baltasar i Albesa
Conseller de Medi Ambient i Habitatge
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l’oferiment del solar i considerat aquest idoni, es podrà 
encarregar la redacció del projecte executiu. La duració 
estimada de l’execució d’una actuació d’aquestes carac-
terístiques fa que la seva disponibilitat difícilment es 
pugui produir abans de l’any 2011.

Barcelona, 10 de desembre de 2008

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	els	contactes	mantinguts	amb	
l’Ajuntament	de	Verges	(Baix	Empordà)	
amb	relació	a	la	construcció	d’un	con-
sultori	local
Tram. 314-14656/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14655/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	data	prevista	d’inici	de	la	
construcció	d’un	consultori	local	a	Ver-
ges	(Baix	Empordà)
Tram. 314-14657/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14655/08.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	data	prevista	de	posada	en	
funcionament	d’un	consultori	local	a	
Verges	(Baix	Empordà)
Tram. 314-14658/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjun-
tament amb la pregunta NT 314-14655/08.

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen-
tària 314-14654/08.

L’Agència Catalana de l’Aigua està finalitzant la redac-
ció del projecte de millora de la capacitat de desguàs del 
riu Daró, al tram comprès entre el Pont de la carretera 
GI-644 i el Pont Vell de Gualta, als municipis de Serra 
de Daró, Ullastret, Fontanilles i Gualta. Un cop execu-
tada l’actuació, s’alleugeraran les afeccions provocades 
per les avingudes del riu Daró, en aquesta zona. Un cop 
aprovat el projecte s’avaluarà el calendari de programa-
ció de les obres previstes pel mateix.

Barcelona, 3 de desembre de 2008

Francesc Baltasar i Albesa
Conseller de Medi Ambient i Habitatge

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	previsions	de	construc-
ció	d’un	consultori	local	a	Verges	(Baix	
Empordà)
Tram. 314-14655/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-14655/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les previsions de construcció d’un consultori local a 
Verges (Baix Empordà)

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Dilmé i Vert, Xavier

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Re-
glament del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos 
avinent que les preguntes amb NT de 314-14655/08 a 
314-14658/08 es responen conjuntament.

L’actual Consultori Local de Verges, és un edifici que 
compleix satisfactòriament amb les necessitats per a la 
prestació de serveis de salut, però té alguns problemes 
aïllament acústic i accessibilitat.

Després de diferents contactes per tractar el tema, el 
mes de març de 2008 l’equip municipal de govern ac-
tual, en una reunió que es va mantenir en els Serveis 
Territorials de Salut a Girona, proposa un nou empla-
çament del Consultori Local.

Hores d’ara, la construcció d’un nou consultori a Verges 
és una actuació inclosa al Pla d’execució d’infraestruc-
tures de salut (PEIIS) i ja ha estat elaborat i aprovat el 
pla funcional del nou equipament.

Restem a l’espera de l’oferiment formal del nou solar per 
valorar la seva idoneïtat, fet que condiciona tota previsió 
de calendari. Cal tenir present que només una vegada fet 
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Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Batalla i Nogués, Dolors

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen-
tària 314-14673/08.

L’ajuntament de Cabra del Camp va presentar la sol-
licitud d’ajut per executar l’actuació: «Adequació de 
l’enllumenat públic del cas urbà de Cabra del Camp, 
1a fase», d’acord amb la Resolució MAH/769/2008, de 
12 de març, per la qual es convoquen els ajuts per a 
la realització d’actuacions d’ordenació ambiental de la 
il·luminació exterior per a l’any 2008, per un import 
d’1.200.000,00 euros.

Per resolució del conseller de Medi Ambient i Habitatge 
de 29 de juliol de 2008 i d’acord amb les bases de la 
convocatòria es van fer públics els llistats d’ajuntaments 
amb ajuts atorgats i denegats per incompliment de bases 
(1a Fase).

La base reguladora 8.3 de la convocatòria aprovada per 
l’Ordre MAH/159/2006, de 29 de març, disposa diu 
el següent: «El termini màxim per resoldre i notificar 
la resolució serà de tres mesos comptats a partir de la 
data de finalització del termini de presentació de sol-
licituds. Transcorregut aquest termini sense notificació, 
s’entendrà desestimada la sol·licitud per silenci admi-
nistratiu, d’acord amb el que estableix l’art. 25.5 de la 
Llei 38/2003, de 18 de novembre, per la qual s’adeqüen 
els procediments administratius en relació amb el règim 
administratiu».

El departament de Medi Ambient i Habitatge consci-
ent del gran nombre d’ajuntaments que per disponibi-
litat pressupostària es van quedar sense ajut, per dur 
a terme les actuacions d’ordenació ambiental de la il-
luminació exterior, va publicar el 5 d’agost la Resolu-
ció MAH/2475/2008, de 29 de juliol, d’ampliació de la 
dotació econòmica de la Resolució MAH/769/2008, de 
12 de març, en 923.874,03 euros.

El 23 d’octubre de 2008, per Resolució del conseller de 
Medi Ambient i Habitatge es fa públic un llistat d’ajun-
taments als quals s’atorguen ajuts (2a fase).

Han presentat la sol·licitud d’ajut un total de 414 ens 
locals i s’han atorgat ajuts, entre la 1a i la 2a fase, a 134 
ajuntaments per un import total de 2.123.874,03 euros.

L’atorgament de l’ajut a l’Ajuntament de Cabra del Camp 
està condicionat a una possible ampliació de la dotació 
pressupostària destinada a aquests ajuts.

En tot moment, s’ha informat als ajuntaments que s’han 
interessat per l’estat de la convocatòria des de l’Oficina 
per a la Prevenció de la Contaminació Lluminosa de la 
Direcció General de Qualitat Ambiental.

Barcelona, 10 de desembre de 2008

Francesc Baltasar i Albesa
Conseller de Medi Ambient i Habitatge

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	l’emplaçament	a	Barcelona	de	
la	secció	d’urbanisme	del	Museu	Nacio-
nal	d’Arquitectura	i	Urbanisme
Tram. 314-14659/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-14659/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’emplaçament a Barcelona de la secció d’urbanisme del 
Museu Nacional d’Arquitectura i Urbanisme

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Montserrat i Culleré, M. Dolors

En resposta a la pregunta amb núm. de tramitació 
314-14659/08, formulada per la Il·lustre Senyora M. 
Dolors Montserrat i Culleré, diputada del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 144 del Reglament del Parlament 
de Catalunya, i en nom del Govern, em correspon in-
formar del següent:

El Museu Nacional d’Arquitectura i Urbanisme, que es 
va crear mitjançant el Reial Decret 1636/2006, de 29 de 
desembre, publicat al Butlletí Oficial de l’Estat núm. 9, 
de 10 de gener de 2007, és de titularitat i gestió estatal 
i està adscrit al Ministerio de la Vivienda.

Per tant, correspon al Ministerio de la Vivienda donar 
les dades relatives al calendari i posada en funciona-
ment d’aquest equipament museístic.

Barcelona, 9 de desembre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	subvenció	per	a	enllume-
nat	públic	sol·licitada	per	l’Ajuntament	
de	Cabra	del	Camp	(Alt	Camp)
Tram. 314-14673/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-14673/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la subvenció per a enllumenat públic sol·licitada per 
l’Ajuntament de Cabra del Camp (Alt Camp)
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El Sr. Alfons Garcia Martínez percep les retribucions 
com a assimilat a director general i està donat d’alta a la 
Seguretat Social des del dia 30 de novembre de 2006.

Barcelona, 4 de desembre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	
escrit	sobre	les	funcions	del	personal	
eventual	de	la	Conselleria	d’Innovació,	
Universitats	i	Empresa
Tram. 314-14675/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-14675/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les funcions del personal eventual de la Conselleria 
d’Innovació, Universitats i Empresa

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Pifarré i Matas, Pilar

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

L’apartat primer de la resolució IUE/2547/2008, de 2 de 
juliol, assigna al lloc de treball ocupat pel senyor Alfons 
Garcia Martínez, en règim jurídic de personal eventual 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, les 
següents funcions, entre d’altres:

«Aconseguir la coordinació necessària amb les dife-
rents unitats directives del Departament per tal de fer 
el seguiment del Pla de Govern.

Coordinar les unitats d’assessorament del Departa-
ment.»

El Pla de Govern és un instrument de gestió, coordi-
nació i seguiment de l’actuació dels diferents departa-
ments i les seves entitats vinculades. En aquest sentit es 
tracta d’un instrument dinàmic que evoluciona al mateix 
ritme que s’executen el conjunt d’actuacions i objectius 
establerts en ell, i el qual ha de ser sotmès a una tasca 
continuada d’actualització i avaluació, cosa que es duu 
a terme, d’una banda, mitjançant l’obtenció i l’anàlisi 
de diversos indicadors i, d’altra banda, mitjançant l’ava-
luació continuada del grau de coherència i eficiència 
del conjunt d’actuacions previstes. Aquesta doble tasca 
demana la coordinació del flux d’informació continuat 
i interactiu entre les unitats directives del Departament 
–que són les responsables de l’execució del Pla de Go-
vern– i el grup de persones que, vinculades al Gabinet 
de la Conselleria, realitzen les tasques d’assessoria per 
als òrgans superiors del Departament.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	els	nomenaments	de	perso-
nal	eventual	a	la	Conselleria	d’Innova-
ció,	Universitats	i	Empresa
Tram. 314-14674/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-14674/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els nomenaments de personal eventual a la Conselleria 
d’Innovació, Universitats i Empresa

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Pifarré i Matas, Pilar

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

El Departament Innovació Universitats i Empresa és un 
departament de nova creació en la present legislatura. 
La relació de llocs de treball (RLT) del DIUE, en el mo-
ment de la seva creació estava constituïda per les places 
provinents dels departaments d’Educació (les que cons-
tituïen la RLT d’Universitats i Recerca), d’Economia 
(Comerç i Turisme) i de Treball (Indústria).

A l’igual que els llocs de personal funcionari, els llocs 
eventuals del DIUE eren els inclosos en la RLT dels de-
partaments esmentats i, en un d’aquests llocs, es va pro-
cedir al nomenament del Sr. Alfons Garcia Martínez, 
concretament al lloc d’Assessor especial del conseller 
en matèria d’universitats i recerca.

Atès que el lloc tenia assignades les retribucions de di-
rector general, aquestes han estat fetes efectives des de 
la data del nomenament. Al mateix temps cotitza a la 
Seguretat Social.

Per adequar la RLT a les necessitats del Departament, 
es va procedir a tramitar la corresponent modificació 
del lloc, i un cop feta, s’ha procedit a la publicació del 
nomenament, tot indicant la data d’eficàcia, en aquest.

Amb la finalitat d’adequar les antigues relacions de 
llocs de treball provinents dels departaments esmen-
tats a l’estructura i necessitats del nou Departament, 
el desplegament de l’estructura del qual s’ha produït 
pel Decret 200/2007, de 10 setembre de 2007. S’han 
tramitat aquestes modificacions de la RLT i han afectat 
places de personal funcionari i eventual.

Durant els primers mesos de 2008 s’han tramitat i 
aprovat diverses modificacions, entre les que s’inclou 
la que afectava al lloc que ocupa el Sr. Alfons Garcia 
Martínez.
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	publicació	en	el	web	del	
Departament	de	Governació	i	Adminis-
tracions	Públiques	d’un	lloc	de	treball	
corresponent	a	un	nomenament	de	per-
sonal	eventual
Tram. 314-14677/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-14677/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la publicació en el web del Departament de Governació 
i Administracions Públiques d’un lloc de treball corres-
ponent a un nomenament de personal eventual

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 parlamen-
tària 314-14677/08 sobre la publicació en el web del De-
partament de Governació i Administracions Públiques 
d’un lloc de treball corresponent a un nomenament de 
personal eventual.

La informació continguda al web del Departament de 
Governació i Administracions Públiques, pel que fa a 
la relació de llocs de treball de personal eventual, es 
manté actualitzada mitjançant la publicació periòdica 
de les corresponents resolucions que donen publicitat 
a la refosa de la relació de llocs de treball de personal 
eventuals dels diferents departament de la Generalitat, 
que es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya, així com també amb la relació de les diferents 
modificacions, altes i baixes que es van produint a la 
RLT, des de la darrera publicació

Barcelona, 5 de desembre de 2008

Jordi Ausàs i Coll
Conseller de Governació i Administracions Públiques

Així mateix, l’existència d’una amplia diversitat d’àm-
bits i temes que han de ser objecte d’atenció per part 
dels responsables del Departament, exigeix que la fun-
ció de les persones que desenvolupen tasques d’asses-
soria es puguin realitzar en unes certes condicions de 
especialització, sistemàtica i coherència.

El lloc de treball sobre el qual s’interessa la diputada 
en la seva pregunta, el nomenament del qual es va fer 
públic mitjançant la resolució esmentada, pretén donar 
resposta a les necessitats detallades.

Barcelona, 4 de desembre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	publicació	de	llocs	de	tre-
ball	de	personal	eventual	de	la	Gene-
ralitat
Tram. 314-14676/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-14676/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la publicació de llocs de treball de personal eventual 
de la Generalitat

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 parlamen-
tària 314-14676/08 sobre la publicació de llocs de treball 
de personal eventual de la Generalitat.

La informació continguda al web del Departament de 
Governació i Administracions Públiques, pel que fa a 
la relació de llocs de treball de personal eventual, es 
manté actualitzada mitjançant la publicació periòdica 
de les corresponents resolucions que donen publicitat 
a la refosa de la relació de llocs de treball de personal 
eventuals dels diferents departament de la Generalitat, 
que es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya, així com també amb la relació de les diferents 
modificacions, altes i baixes que es van produint a la 
RLT, des de la darrera publicació.

Barcelona, 5 de desembre 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	les	presentacions	dutes	a	ter-
me	de	menors	estrangers	indocumen-
tats	per	a	ésser	tutelats	els	anys	2007	
i	2008
Tram. 314-14686/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-14686/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les presentacions dutes a terme de menors estrangers in-
documentats per a ésser tutelats els anys 2007 i 2008

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Mejías Sánchez, Carina

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, us informem que 
durant l’any 2007 es van presentar per a protecció de 
la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adoles-
cència (DGAIA) a la ciutat de Barcelona 431 suposats 
menors estrangers no acompanyats, dels quals 63 van 
resultar ser finalment majors d’edat. Dels 368 menors 
els seus països de procedència eren els següents:

Menors estrangers no acompanyats nouvinguts al 2007 
(BCN Ciutat)

País de procedència Total

Afganistan 1
Alemanya 1
Algèria 5
Bangla Desh 1
Bulgària 2
Congo 1
Croàcia 2
EEUU 1
Estònia 1
França 4
Gàmbia 3
Ghana 2
Guinea Conakry 1
Iraq 2
Itàlia 1
Líban 1
Libèria 1
Lituània 1
Mali 1
Marroc 277
Nigèria 3
Pakistan 3

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	els	llocs	de	treball	de	perso-
nal	eventual	de	la	Generalitat	que	no	
han	estat	publicats
Tram. 314-14678/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-14678/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els llocs de treball de personal eventual de la Generalitat 
que no han estat publicats

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 parlamen-
tària 314-14678/08 sobre els llocs de treball de personal 
eventual de la Generalitat que no han estat publicats

La informació continguda al web del Departament de 
Governació i Administracions Públiques, pel que fa a 
la relació de llocs de treball de personal eventual, es 
manté actualitzada mitjançant la publicació periòdica 
de les corresponents resolucions que donen publicitat 
a la refosa de la relació de llocs de treball de personal 
eventuals dels diferents departament de la Generalitat, 
que es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya, així com també amb la relació de les diferents 
modificacions, altes i baixes que es van produint a la 
RLT, des de la darrera publicació.

En cap cas hi ha cap lloc de treball d’eventual, ni de cap 
altre tipus, que no estigui informat al web del departa-
ment de Governació i Administracions Públiques.

Barcelona, 5 de desembre de 2008

Jordi Ausàs i Coll
Conseller de Governació i Administracions Públiques
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Els menors estrangers no acompanyats (MENA) són de-
rivats a la DGAIA des de l’Oficina d’Atenció al Menor 
de Mossos d’Esquadra (OAM). Els menors es presenten 
en aquesta Oficina per iniciativa pròpia o acompanyats 
per representants d’entitats socials, de persones conegu-
des pel menor, que són coneixedores del funcionament 
del circuit de protecció de menors. La Fiscalia, que tre-
balla en coordinació amb Mossos d’Esquadra i DGAIA, 
practica la prova oseomètrica per determinar l’edat dels 
nois i noies presentats i determinar si són majors o me-
nors d’edat, d’acord amb el Reglament establert per RD 
2393/2004. Així mateix, els menors també es presenten 
en ocasions davant la Guàrdia Urbana de Barcelona que 
els deriva a l’OAM i posteriorment a la DGAIA, per a 
la seva protecció.

Barcelona, 10 de desembre de 2008

Carme Capdevila i Palau
Consellera d’Acció Social i Ciutadania

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	sentències	amb	penes	re-
latives	a	treballs	a	favor	de	la	comunitat	
dictades	a	Barcelona	el	2008	i	les	final-
ment	executades
Tram. 314-14689/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-14689/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les sentències amb penes relatives a treballs a favor de la 
comunitat dictades a Barcelona el 2008 i les finalment 
executades

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Mejías Sánchez, Carina

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

El Departament de Justícia és el responsable de l’execució 
de les mesures penals alternatives en l’àmbit penal, entre les 
quals es troben els treballs en benefici de la comunitat.

Les dades que s’indiquen a continuació, es refereixen a les 
penes que els diferents jutjats i tribunals han demanat al 
Departament de Justícia que siguin executades, amb rela-
ció a persones amb domicili a la ciutat de Barcelona, des 
de l’1 de gener de 2008 fins al 27 de novembre de 2008:

Programes i Persones amb domicili a Barcelona ciu-
tat sotmeses a una pena de treballs en benefici de la 
comunitat:

Programes: 2.514 
Persones: 2.464

País de procedència Total

Portugal 1
Romania 36
Senegal 9
Sèrbia 1
Suïssa 1
Txetxènia 1
xile 2
xina 1
Desconegut 1

TOTAL 368

Durant l’any 2008 i fins a la data d’aquesta resposta 
s’han presentat 408 suposats menors estrangers no 
acompanyats, dels quals 72 han resultat ser majors 
d’edat. Dels 336 que van resultar ser menors d’edat els 
seus països de procedència són els següents:

Menors estrangers no acompanyats nouvinguts al 2008 
(BCN Ciutat)

País de procedència Total

Afganistan 1
Alemanya 2
Algèria 7
Armènia 2
Bangla Desh 1
Benín 1
França 4
Gàmbia 8
Ghana 16
Guinea Conakry 1
India 2
Iran 1
Iraq 1
Itàlia 3
Mali 2
Marroc 229
Montenegro 1
Nigèria 4
Pakistan 5
Regne Unit 2
Rep. Dominicana 1
Romania 23
Senegal 9
Sèrbia 1
Ucraïna 2
Veneçuela 1
xile 3
xina 1
Desconegut 2

TOTAL 336
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Proponents: Mejías Sánchez, Carina

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

En un document adjunt us trameto la informació sobre 
el nombre de persones ingressades en centres peniten-
ciaris de Barcelona els anys 2007 i 2008.

Barcelona, 3 de desembre de 2008

Montserrat Tura i Camafreita
Consellera de Justícia

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	l’adquisició	d’un	edifici	sin-
gular	a	Barcelona	o	a	l’àrea	metropoli-
tana	per	a	instal·lar	un	centre	de	dades	
i	comunicació
Tram. 314-14704/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-14704/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ad-
quisició d’un edifici singular a Barcelona o a l’àrea metro-
politana per a instal·lar un centre de dades i comunicació

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Fernández Teixidó, Antoni

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen-
tària 314-14704/08 sobre l’adquisició d’un edifici singu-
lar a Barcelona o a l’àrea metropolitana per a instal·lar 
un centre de dades i comunicació sobre la publicació en 
el web del Departament de Governació i Administra-
cions Públiques d’un lloc de treball corresponent a un 
nomenament de personal eventual.

Efectivament, el govern va aprovar (en la sessió de 28 
d’octubre 2008) l’adquisició de l’edifici, ubicat al carrer 
de Salvador Espriu, números 45-51, del polígon industri-
al Pedrosa de l’Hospitalet de Llobregat, amb l’objectiu 
de traslladar-hi, en un futur, equipaments de la Gene-
ralitat de Catalunya relacionats amb les telecomunica-
cions i les noves tecnologies de la informació.

Aquesta nova seu disposa d’una superfície aproximada 
de 16.400 m2, dels quals 2.100 m2 poden esdevenir cen-
tre de processament de dades.

Aquesta adquisició s’emmarca en la política del Govern 
de reduir la despesa a través de l’adquisició dels seus 
propis béns immobles.

Barcelona, 5 de desembre de 2008

Jordi Ausàs i Coll
Conseller de Governació i Administracions Públiques

Programes de treballs en benefici de la comunitat exe-
cutats amb persones amb domicili a Barcelona ciutat:

Programes: 1.013 
Persones: 1.013

La situació actual es produeix, com ja hem manifestat 
en respostes anteriors, per les reformes en el Codi Penal, 
mitjançant la Llei orgànica 15/2003, de 25 de novembre, 
per la qual es modifica la Llei orgànica 10/1995 de 23 
de novembre del Codi Penal, que van entrar en vigor 
l’octubre del 2004. Aquestes reformes van convertir en 
delictes conductes que abans o no eren considerades 
delictes o eren considerades faltes: la conducció teme-
rària o sota els efectes de l’alcohol, i la violència de gè-
nere. Aquestes conductes i d’altres, com la destrossa de 
mobiliari urbà i l’afectació del medi natural, es poden 
penar amb un treball en benefici de la comunitat. Per 
altra banda, a partir de l’1 de maig de 2008 també és 
delicte conduir sense llicència.

Per a l’execució de la sanció cal la col·laboració d’entitats 
públiques i privades sense ànim de lucre i, per tant, tam-
bé necessita d’una cultura social per implementar-se. En 
aquest sentit, s’ha creat la Comissió Interinstitucional 
de Reinserció Social, CIRSO, en la qual hi participen 
tots els departaments de la Generalitat, juntament amb 
la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació 
Catalana de Municipis, i també s’ha creat la Taula de 
Participació Social amb la presència d’una representa-
ció important de les entitats del tercer sector. Un dels 
objectius de les dues comissions és la creació de places 
de treballs en benefici de la comunitat.

L’any 2007 es van incorporar vint-i-vuit delegats més 
d’execució de mesures i durant el mes de setembre de 
2008 se n’hi van incorporar set més, la qual cosa fa que 
en aquests moments hi hagi cent vuit delegats d’execu-
ció de mesures repartits pel territori de Catalunya.

Barcelona, 3 de desembre de 2008

Montserrat Tura i Camafreita
Consellera de Justícia

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	
escrit	sobre	el	nombre	de	persones	in-
gressades	en	centres	penitenciaris	de	
Barcelona	els	anys	2007	i	2008
Tram. 314-14692/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-14692/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones ingressades en centres penitenciaris 
de Barcelona els anys 2007 i 2008

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya
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Marí, el qual és qui realitza inspeccions en els punts 
d’inspecció fronterera.

En relació a les mesures adoptades des del DAR per tal 
de pal·liar els danys presents i futurs que pugui causar 
la plaga, són diverses les que s’han anat desenvolupant, 
i d’elles en destaquen les següents:

– Reunions específiques amb els tècnics de les ADV, els 
productors de tomàquets i els viveristes per tal d’expli-
car-los la problemàtica i la manera de fer combatre-la.

– Realització d’una campanya de divulgació al sector 
sobre les característiques de la plaga, i les mesures a 
dur a terme per a controlar-la, amb la publicació d’una 
fitxa sobre les característiques de la plaga i dos fulls 
informatius sobre les mesures a dur a terme.

– Reunions amb els tècnics de sanitat vegetal de les 
Administracions de la resta de l’Estat espanyol per tal 
de consensuar una estratègia conjunta de lluita.

– Aprovació per part del Comitè Fitosanitari Nacional, 
en data 25 de gener de 2008, d’un acord que en aquell 
moment establí les mesures provisionals a dur a terme 
per al control de la tuta del tomàquet.

– Publicació de l’Ordre AAR/415/2008, de 12 de se-
tembre, per la qual s’estableixen mesures obligatòries 
per a la prevenció i lluita contra la plaga de la tuta del 
tomàquet, Tuta absoluta (Meyrik).

– Prospecció de tota la zona productora para la determi-
nació de la incidència i distribució de la plaga.

– Contractació d’un tècnic per a la coordinació de les 
actuacions a dur a terme respecte a la Tuta.

– Realització d’un cens de productors de tomàquet (on 
actualment estan inclosos un total de 750 productors).

– Visita a les parcel·les i transferència de la informació 
respecte a la plaga i al seu control.

– Cartes a tots els viveristes informant-los sobre la pla-
ga, i sobre les mesures que han de dur a terme d’acord 
amb l’Ordre reguladora.

– Elaboració d’un full informatiu sobre les mesures 
bàsiques a dur a terme per evitar la futura dispersió 
de la plaga.

– Signatura d’un Conveni amb l’Escola Superior d’Agri-
cultura de Barcelona i el DAR, amb la col·laboració de 
l’ADV del Baix Llobregat, per avaluar el comportament 
i l’efecte de les diferents tècniques de control i tracta-
ment de la tuta en les nostres condicions.

– Signatura d’un Conveni entre el DAR i l’IRTA amb 
l’objectiu d’adaptar i implementar a Catalunya les me-
sures per al control integrat de la plaga de la Tuta del 
tomàquet, determinar quins poden ser els depredadors i 
parasitoids naturals d’aquest insecte i establir l’impacte 
dels diferents mitjans de lluita utilitzats contra la plaga 
sobre la fauna útil dels nostres conreus.

– Inclusió de les actuacions a dur a terme per al control 
de la plaga entre les activitats prioritàries a subvencio-
nar en l’Ordre reguladora dels ajuts a les ADV (Ordre 
AAR/408/2008, de 8 de setembre).

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	plaga	de	la	Tuta absoluta
Tram. 314-14726/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-14726/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la plaga de la Tuta absoluta

Grup Parlamentari: Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Proponents: Pané Sans, Francesc

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen-
tària 314-14726/08.

La plaga de la Tuta absoluta (Meyrik), es va detectar 
per primera vegada a Catalunya l’estiu de 2007, a les 
Terres de l’Ebre.

A partir d’aquell moment el DAR va distribuir al llarg 
del litoral de les demarcacions de Tarragona i Barce-
lona una sèrie trampes amb feromona per a la captura 
d’adults, per tal de detectar la possible presència de la 
plaga.

Paral·lelament, des del DAR, també es va informar a 
totes les Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV) i a 
les organitzacions professionals agràries i altres entitats 
representatives del sector, sobre les característiques de 
l’insecte, així com sobre els símptomes i danys que es 
aquest produeix. Igualment, el DAR va editar i publicar 
una fitxa tècnica sobre les característiques de la plaga i 
dos fulls informatius sobre les actuacions a dur a terme 
per al seu control. Aquestes edicions s’han anat actua-
litzant periòdicament.

Des del primer moment en que es varen detectar els 
primers focus de plaga, el DAR n’ha tingut coneixe-
ment de l’origen de la mateixa i de les causes de la seva 
propagació. En aquest sentit se sap que es tracta d’un 
microlepidòpter de la família Gelechiidae, originari de 
Sudamèrica, on es troba àmpliament distribuït.

La Tuta està considerada com la principal plaga en el 
cultiu de tomàquet en la majoria de països de Sudamè-
rica i la causa probable de l’entrada d’aquest insecte a 
Catalunya és, pràcticament amb tota seguretat, a traves 
de material vegetal contaminat.

En relació a les mesures de control en els ports i els ma-
gatzems fronters d’importació de productes agroalimen-
taris, cal tenir present que el DAR no té competència per 
actuar en els mateixos, ja que aquesta competència cor - 
respon al Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i 
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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	Audiovi-
suals	a	respondre	oralment	en	comissió	
sobre	la	sentència	relativa	a	un	anunci	
de	la	Plataforma	Pro	Seleccions	Espor-
tives	Catalanes
Tram. 312-00185/08

Substanciació

Sessió núm. 18 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el dia 12.12.2008 (DSPC-C 463).

Pregunta	a	la	directora	general	de	la	
Corporació	Catalana	de	Mitjans	Audio-
visuals	a	respondre	oralment	en	comis-
sió	sobre	els	ingressos	publicitaris
Tram. 312-00186/08

Substanciació

Sessió núm. 18 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el dia 12.12.2008 (DSPC-C 463).

Pregunta	a	la	directora	general	de	la	
Corporació	Catalana	de	Mitjans	Audiovi-
suals	a	respondre	oralment	en	comissió	
sobre	la	retransmissió	d’esdeveniments	
religiosos
Tram. 312-00187/08

Substanciació

Sessió núm. 18 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el dia 12.12.2008 (DSPC-C 463).

– Compromís per part del DAR de publicar una or-
dre d’ajut a les inversions per als proveïdors de tomà-
quet i productors per tal de recolzar econòmicament 
les obligacions derivades de la publicació de l’Ordre 
AAR/415/2008, de 12 de setembre, per la qual s’esta-
bleixen mesures obligatòries per a la prevenció i lluita 
contra la plaga de la tuta del tomàquet, Tuta absoluta 
(Meyrik).

– Jornades informatives sobre la plaga. 

Barcelona, 3 de desembre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	licitació	d’un	contracte	de	
serveis	del	Departament	de	Governació	
i	Administracions	Públiques
Tram. 314-14829/08

Resposta del Govern
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Núm. d’expedient: 314-14829/08

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la licitació d’un contracte de serveis del Departament 
de Governació i Administracions Públiques

Grup Parlamentari: Convergència i Unió

Proponents: Cleries i Gonzàlez, Josep Lluís

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament, es dóna resposta a la pregunta parlamen-
tària 314-14829/08 sobre la licitació d’un contracte de 
serveis del Departament de Governació i Administra-
cions Públiques

En relació a la pregunta sobre en quina situació es troba 
la licitació d’un contracte de serveis publicada el 12 de 
setembre de 2008 al DOGC, amb el número d’expedient 
003/09-SE; us informo que el passat dia 3 de desembre 
de 2008 s’ha formalitzat el contracte administratiu.

La licitació ha finalitzat i únicament manca publicar l’ad-
judicació del contracte al DOGC en el termini màxim de 
48 dies des de la data d’adjudicació del contracte.

L’empresa adjudicatària ha estat Eulen Servicios Socio-
sanitarios, SA, amb NIF-A79022299. La data d’adjudi-
cació provisional va ser el 13 de novembre de 2008, la 
data d’adjudicació definitiva el 2 de desembre de 2008 i 
l’import adjudicat de 1.200.000 euros, IVA inclòs.

Barcelona, 11 de desembre de 2008

Jordi Ausàs i Coll
Conseller de Governació i Administracions Públiques
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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’organigrama	de	Ca-
talunya	Ràdio
Tram. 322-00108/08

Substanciació

Sessió núm. 18 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el dia 12.12.2008 (DSPC-C 463).

Pregunta	al	president	del	Consell	de	Go-
vern	de	la	Corporació	Catalana	de	Mit-
jans	Audiovisuals	a	respondre	oralment	
en	comissió	sobre	el	portal	3cat24.cat
Tram. 322-00109/08

Substanciació

Sessió núm. 18 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el dia 12.12.2008 (DSPC-C 463).

Pregunta	al	president	del	Consell	de	Go-
vern	de	la	Corporació	Catalana	de	Mit	-	
jans	Audiovisuals	a	respondre	oralment	
en	comissió	sobre	el	Defensor	de	l’Au-
diència
Tram. 322-00110/08

Substanciació

Sessió núm. 18 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el dia 12.12.2008 (DSPC-C 463).

Pregunta	al	president	del	Consell	de	Go-
vern	de	la	Corporació	Catalana	de	Mit-
jans	Audiovisuals	a	respondre	oralment	
en	comissió	sobre	l’ús	partidista	d’imat-
ges	de	Televisió	de	Catalunya
Tram. 322-00105/08

Substanciació

Sessió núm. 18 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el dia 12.12.2008 (DSPC-C 463).

Pregunta	al	president	del	Consell	de	Go-
vern	de	la	Corporació	Catalana	de	Mit		-	
jans	Audiovisuals	a	respondre	oralment	
en	comissió	sobre	el	coneixement	de	la	
Direcció	de	la	Corporació	de	l’ús	d’imat-
ges	de	Televisió	de	Catalunya	per	part	
d’un	grup	polític
Tram. 322-00106/08

Substanciació

Sessió núm. 18 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el dia 12.12.2008 (DSPC-C 463).

Pregunta	al	president	del	Consell	de	Go-
vern	de	la	Corporació	Catalana	de	Mit	-	
jans	Audiovisuals	a	respondre	oralment	
en	comissió	sobre	el	balanç	de	les	ma-
ratons	televisives	de	TV3
Tram. 322-00107/08

Substanciació

Sessió núm. 18 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el dia 12.12.2008 (DSPC-C 463).
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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	el	compliment	de	la	
Carta	de	principis	de	la	Corporació	pel	
que	fa	a	la	llengua
Tram. 322-00115/08

Substanciació

Sessió núm. 18 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el dia 12.12.2008 (DSPC-C 463).

Pregunta	al	president	del	Consell	de	Go-
vern	de	la	Corporació	Catalana	de	Mit-			
jans	Audiovisuals	a	respondre	oralment	
en	comissió	sobre	la	cobertura	informa-
tiva	a	Televisió	de	Catalunya	de	la	visita	
d’un	ministre	de	la	República	Àrab	Sah-
rauí	Democràtica
Tram. 322-00116/08

Substanciació

Sessió núm. 18 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el dia 12.12.2008 (DSPC-C 463).

Pregunta	al	president	del	Consell	de	Go-
vern	de	la	Corporació	Catalana	de	Mit	-	
jans	Audiovisuals	a	respondre	oralment	
en	comissió	sobre	l’audiència	de	les	
emissores	de	Catalunya	Ràdio
Tram. 322-00117/08

Substanciació

Sessió núm. 18 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el dia 12.12.2008 (DSPC-C 463).

Pregunta	al	president	del	Consell	de	Go-
vern	de	la	Corporació	Catalana	de	Mit	-	
jans	Audiovisuals	a	respondre	oralment	
en	comissió	sobre	el	reglament	de	fun-
cionament	de	la	Corporació
Tram. 322-00112/08

Substanciació

Sessió núm. 18 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el dia 12.12.2008 (DSPC-C 463).

Pregunta	al	president	del	Consell	de	Go-
vern	de	la	Corporació	Catalana	de	Mit	-	
jans	Audiovisuals	a	respondre	oralment	
en	comissió	sobre	l’audiència	i	la	pro-
gramació	de	Catalunya	Ràdio
Tram. 322-00113/08

Substanciació

Sessió núm. 18 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el dia 12.12.2008 (DSPC-C 463).

Pregunta	al	president	del	Consell	de	Go-
vern	de	la	Corporació	Catalana	de	Mit	-	
jans	Audiovisuals	a	respondre	oralment	
en	comissió	sobre	els	propòsits	del	de-
fensor	de	l’audiència
Tram. 322-00114/08

Substanciació

Sessió núm. 18 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el dia 12.12.2008 (DSPC-C 463).



23 de desembre de 2008 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 379

62

TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIó

1.27.10.

Pregunta	al	president	del	Consell	de	Go-
vern	de	la	Corporació	Catalana	de	Mit	-	
	jans	Audiovisuals	a	respondre	oralment	
en	comissió	sobre	el	pluralisme	a	Tele-
visió	de	Catalunya
Tram. 322-00121/08

Substanciació

Sessió núm. 18 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el dia 12.12.2008 (DSPC-C 463).

Pregunta	a	la	directora	de	Televisió	de	
Catalunya	a	respondre	oralment	en	co-
missió	sobre	el	reportatge	«Fora	de	
context:	president	Benach»	del	progra-
ma	Entre línies
Tram. 323-00006/08

Substanciació

Sessió núm. 18 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el dia 12.12.2008 (DSPC-C 463).

Pregunta	a	la	directora	de	Televisió	de	
Catalunya	a	respondre	oralment	en	co-
missió	sobre	l’aparició	d’una	pintada	
contra	el	Partit	Popular	en	uns	fotogra-
mes	de	la	sèrie	Ventdelplà
Tram. 323-00007/08

Substanciació

Sessió núm. 18 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el dia 12.12.2008 (DSPC-C 463).

Pregunta	al	president	del	Consell	de	Go-
vern	de	la	Corporació	Catalana	de	Mit	-	
jans	Audiovisuals	a	respondre	oralment	
en	comissió	sobre	els	nomenaments	re-
cents	a	les	emissores	de	Catalunya	Rà-
dio
Tram. 322-00118/08

Substanciació

Sessió núm. 18 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el dia 12.12.2008 (DSPC-C 463).

Pregunta	al	president	del	Consell	de	Go-
vern	de	la	Corporació	Catalana	de	Mit-
jans	Audiovisuals	a	respondre	oralment	
en	comissió	sobre	la	cobertura	informa-
tiva	de	l’any	del	mil·lenari	del	nomena-
ment	de	l’abat	Oliba
Tram. 322-00119/08

Substanciació

Sessió núm. 18 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el dia 12.12.2008 (DSPC-C 463).

Pregunta	al	president	del	Consell	de	Go-
vern	de	la	Corporació	Catalana	de	Mit-
jans	Audiovisuals	a	respondre	oralment	
en	comissió	sobre	les	emissions	de	Te-
levisió	de	Catalunya	al	País	Valencià
Tram. 322-00120/08

Substanciació

Sessió núm. 18 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el dia 12.12.2008 (DSPC-C 463).
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3.25. PREGUNTES AL GOVERN

3.25.05. PREGUNTES ORALS EN EL PLE

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oralment	
en	el	Ple	sobre	el	cost	de	l’acte	sobre		
cooperació	del	Departament	de	la	Vice-
presidència	del	4	d’octubre	de	2008
Tram. 310-00259/08

Anunci
Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 15.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Rafael López i Rueda, Diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveu el Reglament de la Cambra, presenta la següent 
pregunta al Govern de la Generalitat per tal que li sigui 
contestada oralment en el Ple que s’ha de celebrar els 
propers dies 16, 17 i 18 de desembre d’enguany: 

– Com justifica el Govern de la Generalitat el desmesurat 
cost de l’acte sobre cooperació efectuat pel departament de 
Vicepresidència el proppassat dia 4 d’octubre de 2008?

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2008

Rafael López i Rueda

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oralment	
en	el	Ple	sobre	la	sequera	que	pateix	l’Alt	
Empordà
Tram. 310-00260/08

Anunci
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 15.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Anna Simó i Castelló, Portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, presenta la se-
güent pregunta al Govern a respondre oralment al Ple, 
d’acord amb allò que preveu l’article 141 del Reglament 
de la Cambra.

Pregunta	a	la	directora	de	Televisió	de	
Catalunya	a	respondre	oralment	en	co-
missió	sobre	l’audiència	de	Televisió	de	
Catalunya
Tram. 323-00008/08

Substanciació

Sessió núm. 18 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el dia 12.12.2008 (DSPC-C 463).

Pregunta	a	la	directora	de	Televisió	de	
Catalunya	a	respondre	oralment	en	co-
missió	sobre	la	programació	de	Televi-
sió	de	Catalunya
Tram. 323-00009/08

Substanciació

Sessió núm. 18 de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, tin-
guda el dia 12.12.2008 (DSPC-C 463).
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– ¿Cuál es la posición del Gobierno en relación a las 
sanciones disciplinarias impuestas a Mossos d’Esqua-
dra en los últimos tiempos?

Palau del Parlament, 15 de diciembre de 2008

Albert Rivera Díaz
Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto (C’s)

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oralment	
en	el	Ple	sobre	el	nou	espai	destinat	al	
Centre	d’Art	Contemporani	de	Barcelona
Tram. 310-00263/08

Anunci
Oriol Pujol i Ferrusola, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 15.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, del Grup de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 
141 i 142 del Reglament de la Cambra formula la se-
güent pregunta oral en el Ple al Govern,

– Quina és la valoració del Govern en relació al nou es-
pai destinat per al Centre d’art contemporani a la ciutat 
de Barcelona?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola
Portaveu del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	el	Ple	sobre	el	parc	temàtic	Port	
Aventura
Tram. 310-00264/08

Anunci
Oriol Pujol i Ferrusola, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 15.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, del Grup de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 
141 i 142 del Reglament de la Cambra formula la se-
güent pregunta oral en el Ple al Govern,

– Quina és la valoració del Govern en relació a l’evolu-
ció futura del parc temàtic Port Aventura?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola
Portaveu del G. P. de CiU

– Quines mesures està duent a terme el Govern pel que fa 
a la sequera que pateix la comarca de l’Alt Empordà?

Palau del Parlament, 10 de desembre del 2008

Anna Simó i Castelló
Portaveu

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	el	Ple	sobre	la	gestió	de	recur-
sos	hídrics	a	les	comarques	de	Girona
Tram. 310-00261/08

Anunci
Lluís Postigo i Garcia, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 15.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Lluís Postigo Garcia, diputat del grup parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (ICV-EUiA), d’acord amb allò que preveu 
l’article 141 del Reglament del Parlament, formula la 
següent pregunta al Consell Executiu, per tal que sigui 
contestada oralment en el Ple.

– Quina valoració fa el Departament de Medi Ambi-
ent i Habitatge i quines han estat les darreres mesures 
adoptades en relació a la gestió de recursos hídrics a les 
comarques gironines?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2008

Lluís Postigo Garcia

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	el	Ple	sobre	les	sancions	dis-
ciplinàries	imposades	a	mossos	d’es-
quadra
Tram. 310-00262/08

Anunci
Albert Rivera Díaz, del Grup Mixt
Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 15.12.08

A lA MesA del PArlAMento de cAtAluñA

Albert Rivera Díaz, portavoz del Grupo Parlamentario 
Mixto, perteneciente a Ciutadans - Partido de la Ciu-
dadanía, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 
141 y 142. 2 del Reglamento de la Cámara, presenta la 
siguiente pregunta para que sea respondida oralmente 
por el Gobierno ante el Pleno

Interesa saber a este diputado y a su Grupo Parlamenta-
rio:
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Pregunta	al	president	de	la	Generalitat	
a	respondre	oralment	en	el	Ple	sobre	la	
situació	política
Tram. 317-00206/08

Anunci
Albert Rivera Díaz, del Grup Mixt
Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 15.12.08

A lA MesA del PArlAMento de cAtAluñA

Albert Rivera Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario 
Mixto, perteneciente a Ciutadans - Partido de la Ciu-
dadanía, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 
141 y 142. 2 del Reglamento de la Cámara, presenta la 
siguiente pregunta para que sea respondida oralmente 
por el Presidente ante el Pleno

Interesa saber a este diputado y a su Grupo Parlamenta-
rio:

– ¿Cuál es su opinión sobre la situación política actual 
en Cataluña?

Palau del Parlament, 10 de diciembre de 2008

Albert Rivera Díaz
Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto

Pregunta	al	president	de	la	Generalitat	
a	respondre	oralment	en	el	Ple	sobre	la	
situació	política
Tram. 317-00207/08

Anunci
Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 15.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Miquel Iceta i Llorens, Portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, fent ús del que 
es determina als articles 141 i 142, del Reglament del 
Parlament de Catalunya, formula la següent pregunta 
al Molt Honorable President de la Generalitat per tal 
que sigui contestada oralment en el Ple del dia 17 de 
desembre de 2008.

– Quina és la valoració del Molt Honorable President de 
la Generalitat sobre la situació política actual?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2008

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu

Pregunta	al	president	de	la	Generalitat	
a	respondre	oralment	en	el	Ple	sobre	la	
situació	política
Tram. 317-00204/08

Anunci
Daniel Sirera i Bellés, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 15.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Daniel Sirera i Bellés, President del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya al Parlament, d’acord 
amb el que disposa l’article 142 del Reglament de la 
Cambra, formula la següent pregunta al Molt Honorable 
President de la Generalitat per tal que sigui contestada 
oralment en el proper ple que s’ha de celebrar els dies 
16, 17 i 18 de desembre d’enguany: 

– Què opina el Molt Honorable President de la Genera-
litat de la situació política actual a Catalunya?

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2008

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta	al	president	de	la	Generalitat	a	
respondre	oralment	en	el	Ple	sobre	els	
darrers	esdeveniments	polítics
Tram. 317-00205/08

Anunci
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 15.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Anna Simó i Castelló, Portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, fent ús del que es 
determina als articles 142 i 143, del Reglament del Par-
lament, formula la següent pregunta al Molt Honorable 
President de la Generalitat per tal que sigui contestada 
oralment en el Ple del dia 17 de desembre del 2008.

– Quina opinió li mereixen al Molt Honorable President 
de la Generalitat els darrers esdeveniments polítics suc-
ceïts a Catalunya?

Palau del Parlament, 10 de desembre del 2008

Anna Simó i Castelló
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3.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIó

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	els	ajuts	per	a	
la	tercera	fase	de	la	reforma	del	mones-
tir	de	Sant	Llorenç	de	Morunys	(Solso-
nès)
Tram. 311-01438/08

Anunci
Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Política Cultural, 02.12.08

A lA MesA de lA coMissió de PolíticA culturAl

Marta Alòs i Lòpez, diputada del Grup de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 143.3 
del Reglament de la Cambra formula la següent pre-
gunta al Govern, per tal que sigui resposta oralment 
en Comissió,

El monestir benedictí de Sant Llorenç de Morunys, 
avui per avui església parroquial de la població de Sant 
Llorenç de Morunys, a la comarca del Solsonès, és un 
edifici del segle xi de planta basilical.

La restauració del monestir es va iniciar l’any 2003 i el 
mes de juny d’enguany, l’ajuntament de Sant Llorenç va 
donar per finalitzada la segona fase de la reforma del 
monestir amb la consolidació de la seva estructura.

Tot i que gran part de l’obra prové dels ajuts que aporten 
la Diputació de Lleida, el Consell Comarcal del Solso-
nès, el Bisbat de Solsona, la parròquia de Sant Llorenç 
de Morunys i el propi Ajuntament, avui per avui, la ter-
cera fase de les obres de millora es troben paralitzades 
indefinidament tot esperant els ajuts de la Generalitat.

Atesa la importància que per l’Ajuntament de la localitat 
de Sant Llorenç de Morunys té els ajuts de la Generali-
tat per a la continuïtat de la reforma i rehabilitació del 
monestir.

– Ha establert el Govern algun compromís amb l’Ajun-
tament d’ajut per a la tercera fase de la reforma del Mo-
nestir de Sant Llorenç de Morunys?

– Si és així, quan pensa el Govern que podrà aportar 
l’ajut per a la tercera fase de la reforma del Monestir de 
Sant Llorenç de Morunys?

– Si és així, quin és l’import total d’aquest ajut?

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2008

Marta Alòs i Lòpez
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	president	de	la	Generalitat	
a	respondre	oralment	en	el	Ple	sobre	la	
situació	política
Tram. 317-00208/08

Anunci
Jordi Miralles i Conte, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 15.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Jordi Miralles i Conte, diputat del grup parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (ICV-EUiA), d’acord amb allò que preveu 
l’article 141 del Reglament del Parlament, formula la 
següent pregunta al president de la Generalitat per tal 
que sigui contestada oralment en el Ple.

– Quina és la valoració del Govern en relació a l’actual 
situació política?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2008

Jordi Miralles i Conte
Diputat

Pregunta	al	president	de	la	Generalitat	a	
respondre	oralment	en	el	Ple	sobre	els	
darrers	esdeveniments	polítics
Tram. 317-00209/08

Anunci
Oriol Pujol i Ferrusola, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 15.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb allò que es preve-
uen en els articles 141 i 142 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per a la seva resposta 
oral pel Molt Honorable President de la Generalitat, en 
el transcurs del punt corresponent de l’Ordre del Dia de 
la propera Sessió Plenària:

– Quina és l’opinió del Molt Honorable President en rela-
ció als darrers esdeveniments de l’actualitat política?

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola
Portaveu del G. P. de CiU
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–  Quines actuacions ha realitzat, o pensa posar en mar-
xa el Departament de la Vicepresidència en la línia de 
convidar a més corresponsals?

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2008

Francesc Vendrell i Bayona

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	funcions	i	
les	responsabilitats	de	la	viceconsellera	
d’Afers	Exteriors
Tram. 311-01458/08

Anunci
Francesc Vendrell i Bayona, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa de la comissió d’Acció 
Exterior i de la Unió Europea, 11.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Francesc Vendrell i Bayona, Diputat del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
allò que preveu el Reglament de la Cambra, presenta 
la següent pregunta al Govern per tal que li sigui con-
testada de forma oral en la Comissió d’Acció Exterior 
i Unió Europea: 

Interessa saber a aquest diputat: 

– Quines seran les funcions i responsabilitats de la vi-
ceconsellera d’Exteriors?

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2008

Francesc Vendrell i Bayona

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	l’exposició	del	
fons	del	Museu	d’Art	Contemporani	de	
Barcelona	en	sales	d’art	i	museus
Tram. 311-01461/08

Anunci
Carme Vidal i Huguet, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Política Cultural, 02.12.08

A lA MesA de lA coMissió de PolíticA culturAl

Carme Vidal Huguet, diputada del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, fent ús d’allò que disposa 
l’article 143 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per tal que sigui contestada oralment 
en Comissió.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	una	afirmació	
relativa	a	les	queixes	de	la	Generalitat	i	
la	invitació	de	corresponsals
Tram. 311-01456/08

Anunci
Francesc Vendrell i Bayona, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa de la comissió d’Acció 
Exterior i de la Unió Europea, 11.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Francesc Vendrell i Bayona, diputat del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveu l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta al Govern per tal que li si-
gui contestada oralment en la comissió d’Acció Exterior 
i de la Unió Europea.

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen-
tari: 

– Comparteix el Govern la següent afirmació «la Ge-
neralitat ha de queixar-se menys i convidar a més cor-
responsals»?

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2008

Francesc Vendrell i Bayona

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	actuacions	
del	Departament	de	la	Vicepresidència	
per	a	convidar	més	corresponsals
Tram. 311-01457/08

Anunci
Francesc Vendrell i Bayona, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa de la comissió d’Acció 
Exterior i de la Unió Europea, 11.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Francesc Vendrell i Bayona, diputat del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveu l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta al Govern per tal que li si-
gui contestada oralment en la comissió d’Acció Exterior 
i de la Unió Europea.

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen-
tari: 
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l’article 143 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per tal que sigui contestada oralment 
en Comissió.

– Quins són els criteris que empenyen el Departament de 
Cultura i l’Institut Ramon Llull a organitzar, novament, 
una exposició de Joan Miró al Museum of Modern Art 
(MOMA) de Nova York i assumir-ne les despeses? Per 
què és l’administració catalana qui ha d’assumir part del 
cost de la programació del MOMA quan es pot fer cessió 
del fons de l’obra de Miró com a col·laboració?

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2008

Carme Vidal i Huguet
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	projecció	de	
l’obra	d’artistes	plàstics	en	museus	i	sa-
les	d’art	internacionals
Tram. 311-01464/08

Anunci
Carme Vidal i Huguet, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Política Cultural, 02.12.08

A lA MesA de lA coMissió de PolíticA culturAl

Carme Vidal Huguet, diputada del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, fent ús d’allò que disposa 
l’article 143 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per tal que sigui contestada oralment 
en Comissió.

– L’obra de quins artistes plàstics ha estat la que el De-
partament de Cultura, a través de l’Institut Ramon Llull, 
ha projectat en els grans museus i sales d’art de referèn-
cia a nivell internacional? I sota crins criteris?

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2008

Carme Vidal i Huguet
Diputada del G. P. de CiU

– Quin és el criteri per tal com el Departament de Cultu-
ra itinera entre sales d’art i museus del territori fons del 
Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) 
dels anys 70 i 80?

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2008

Carme Vidal i Huguet
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	els	criteris	del	
Departament	de	Cultura	per	a	la	projec-
ció	d’artistes	plàstics
Tram. 311-01462/08

Anunci
Carme Vidal i Huguet, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Política Cultural, 02.12.08

A lA MesA de lA coMissió de PolíticA culturAl

Carme Vidal Huguet, diputada del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, fent ús d’allò que disposa 
l’article 143 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per tal que sigui contestada oralment 
en Comissió.

– Quin són els criteris del Departament de Cultura per 
a la projecció d’artistes plàstics per consolidar-los com 
una generació de referència després de les de Pablo Pi-
casso, Joan Miró o Antoni Tàpies?

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2008

Carme Vidal i Huguet
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	els	criteris	del	
Departament	de	Cultura	i	l’Institut	Ra-
mon	Llull	per	a	organitzar	una	exposició	
de	Miró	al	Museu	d’Art	Modern	de	Nova	
York	i	assumir-ne	les	despeses
Tram. 311-01463/08

Anunci
Carme Vidal i Huguet, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Política Cultural, 02.12.08

A lA MesA de lA coMissió de PolíticA culturAl

Carme Vidal Huguet, diputada del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, fent ús d’allò que disposa 
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– Quin és el motiu pel qual encara no s’han convocat les 
subvencions per a la construcció o el condicionament 
d’equipaments esportius de la xarxa bàsica?

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2008

Joan Morell i Comas
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	els	ajuntaments	
que	han	sol·licitat	subvencions	per	a	la	
construcció	o	el	condicionament	d’equi-
paments	esportius	de	la	xarxa	bàsica
Tram. 311-01483/08

Anunci
Joan Morell i Comas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Política Cultural, 02.12.08

A lA MesA de lA coMissió de PolíticA culturAl

Joan Morell i Comas, diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta al Govern per tal que sigui contestada 
oralment en comissió,

A dia d’avui el Consell Català de l’Esport encara no ha 
publicat les concessions de subvencions per a la cons-
trucció o el condicionament d’equipaments esportius de 
la xarxa bàsica en el període 2008-2011.

– Quins Ajuntaments han presentat sol·licituds de sub-
vencions per la construcció o el condicionament espor-
tius de la xarxa bàsica en el període 2008-2011?

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2008

Joan Morell i Comas
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	l’adquisició	de	
fons	d’art	contemporani
Tram. 311-01465/08

Anunci
Carme Vidal i Huguet, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Política Cultural, 02.12.08

A lA MesA de lA coMissió de PolíticA culturAl

Carme Vidal Huguet, diputada del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, fent ús d’allò que disposa 
l’article 143 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per tal que sigui contestada oralment 
en Comissió.

– Quins són els criteris de què serveix el Departament 
de Cultura de la Generalitat per a l’adquisició de fons 
d’art contemporani? Quina és la inversió feta tot al llarg 
dels exercicis econòmics 2007 i 2008?

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2008

Carme Vidal i Huguet
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	convocatò-
ria	de	subvencions	per	a	la	construcció	
o	el	condicionament	d’equipaments	es-
portius	de	la	xarxa	bàsica
Tram. 311-01482/08

Anunci
Joan Morell i Comas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Política Cultural, 02.12.08

A lA MesA de lA coMissió de PolíticA culturAl

Joan Morell i Comas, diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta al Govern per tal que sigui contestada 
oralment en comissió,

A dia d’avui el Consell Català de l’Esport encara no ha 
publicat les concessions de subvencions per a la cons-
trucció o el condicionament d’equipaments esportius de 
la xarxa bàsica en el període 2008-2011.
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següent pregunta al Govern per tal que sigui contestada 
oralment en comissió,

El 29/07/05, es publica en el DOGC núm.4437 la Re-
solució PRE/2242/2005, de 21 de juliol, per la qual 
s’aproven les bases per a la concessió de subvencions 
per a la construcció o el condicionament d’equipaments 
esportius en el període 2005-2008.

– Quines subvencions va donar el Consell Català de 
l’Esport als Ajuntaments de Catalunya per la construc-
ció o el condicionament d’equipaments esportius en el 
període 2005-2008?

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2008

Joan Morell i Comas
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	sol·licituds	
de	subvencions	presentades	al	Consell	
Català	de	l’Esport	per	a	la	construcció	
o	el	condicionament	d’equipaments	es-
portius	en	el	període	2005-2008
Tram. 311-01486/08

Anunci
Joan Morell i Comas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Política Cultural, 02.12.08

A lA MesA de lA coMissió de PolíticA culturAl

Joan Morell i Comas, diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta al Govern per tal que sigui contestada 
oralment en comissió,

El 29/07/05, es publica en el DOGC núm.4437 la Re-
solució PRE/2242/2005, de 21 de juliol, per la qual 
s’aproven les bases per a la concessió de subvencions 
per a la construcció o el condicionament d’equipaments 
esportius en el període 2005-2008.

– Quantes i quines sol·licituds de subvencions de la 
convocatòria per la construcció o el condicionament 
d’equipaments esportius en el període 2005-2008 es 
van presentar al Consell Català de l’Esport?

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2008

Joan Morell i Comas
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oralment	
en	comissió	sobre	els	protocols	d’actu-
ació	entre	el	Consell	Català	de	l’Esport	
i	els	ajuntaments	en	matèria	d’instal·la-
cions	esportives	de	la	xarxa	bàsica
Tram. 311-01484/08

Anunci
Joan Morell i Comas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Política Cultural, 02.12.08

A lA MesA de lA coMissió de PolíticA culturAl

Joan Morell i Comas, diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta al Govern per tal que sigui contestada 
oralment en comissió,

A dia d’avui el Consell Català de l’Esport encara no ha 
publicat les concessions de subvencions per a la cons-
trucció o el condicionament d’equipaments esportius de 
la xarxa bàsica en el període 2008-2011.

– Quins Protocols de col·laboració entre el Consell Ca-
talà de l’Esport i Ajuntaments han signat on es preveu 
l’actuació en matèria d’instal·lacions esportives de la 
xarxa bàsica en el període 2008-2011?

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2008

Joan Morell i Comas
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	subvencions	
atorgades	pel	Consell	Català	de	l’Esport	
als	ajuntaments	per	a	la	construcció	o	el	
condicionament	d’equipaments	espor-
tius	en	el	període	2005-2008
Tram. 311-01485/08

Anunci
Joan Morell i Comas, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Política Cultural, 02.12.08

A lA MesA de lA coMissió de PolíticA culturAl

Joan Morell i Comas, diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, formula la 



Núm. 379 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 23 de desembre de 2008

71

TRAMITACIONS EN CURS

3.25.10.

de desenvolupament es troben les actuacions que se 
n’hagin pogut derivar?

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	incidència	de	
les	seves	actuacions	i	polítiques	inter-
nes	en	la	imatge	exterior	de	Catalunya
Tram. 311-01496/08

Anunci
Francesc Vendrell i Bayona, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa de la comissió d’Acció 
Exterior i de la Unió Europea, 11.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Francesc Vendrell i Bayona, diputat del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveu l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta al Govern per tal que li si-
gui contestada oralment en la comissió d’Acció Exterior 
i de la Unió Europea.

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parla-
mentari: 

– Creu el Govern de la Generalitat que les seves actua-
cions i polítiques internes tenen incidència en la imatge 
exterior de Catalunya?

Palau del Parlament, 4 de desembre de 2008

Francesc Vendrell i Bayona

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oralment	
en	comissió	sobre	les	previsions	d’inver-
sió	en	la	restauració	de	les	pintures	de	
l’església	de	Sant	Feliu,	de	Girona
Tram. 311-01497/08

Anunci
Carles Puigdemont i Casamajó, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Política Cultural, 02.12.08

A lA MesA de lA coMissió de PolíticA culturAl

Carles Puigdemont i Casamajó, Diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
s’estableix a l’article 143.3 del Reglament de la Cambra 

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	gestions	
prèvies	a	l’audiència	del	president	de	la	
Generalitat	davant	del	rei	del	Marroc
Tram. 311-01494/08

Anunci
M. Rosa Fortuny i Torroella, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa de la comissió d’Acció 
Exterior i de la Unió Europea, 11.12.08

A lA MesA de lA coMissió d’Acció exterior i unió 
euroPeA

Maria Rosa Fortuny i Torroella, diputada del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
s’estableix a l’article 143 del Reglament de la Cambra 
formula la següent pregunta oral al Govern, per tal que 
sigui contestada en comissió,

– Quines gestions es van portar a terme per tal que el 
Molt Honorable President de la Generalitat fos rebut en 
la seva visita al Marroc pel rei Mohamed VI?

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2008

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	els	resultats	
concrets	de	la	visita	del	president	de	la	
Generalitat	al	Marroc
Tram. 311-01495/08

Anunci
M. Rosa Fortuny i Torroella, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa de la comissió d’Acció 
Exterior i de la Unió Europea, 11.12.08

A lA MesA de lA coMissió d’Acció exterior i unió 
euroPeA

Maria Rosa Fortuny i Torroella, diputada del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
s’estableix a l’article 143 del Reglament de la Cambra 
formula la següent pregunta oral al Govern, per tal que 
sigui contestada en comissió,

– Quins han estat els resultats concrets de la visita al 
Marroc del president de la Generalitat, i en quina fase 
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següent pregunta oral al Govern, per tal que sigui con-
testada en comissió,

– Quins són els motius pels quals el Govern de la Gene-
ralitat té la intenció de procedir a l’imminent tancament 
de l’Oficina d’Acció Ciutadana (OAC) de Sant Roc, de 
Badalona?

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2008

Anna Figueras i Ibàñez
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	les	previsions	
de	tancament	d’oficines	d’acció	ciutada-
na	a	Barcelona	i	a	l’àrea	metropolitana
Tram. 311-01503/08

Anunci
Anna Figueras i Ibàñez, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Afers Institucionals, 16.12.08

A lA MesA de lA coMissió d’Afers institucionAls

Anna Figueras i Ibàñez, diputada del Grup parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 143 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta oral al Govern, per tal que sigui con-
testada en comissió,

– Quines previsions té el Govern de la Generalitat sobre 
el tancament d’Oficines d’Acció Ciutadana (OAC) a la 
ciutat de Barcelona i a l’Àrea Metropolitana?

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2008

Anna Figueras i Ibàñez
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	contractació	
de	Jordi	Eduardo	com	a	director	de	pro-
jectes	del	Centre	d’Alt	Rendiment
Tram. 311-01504/08

Anunci
Daniel Sirera i Bellés, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Afers Institucionals, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Daniel Sirera i Bellés, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 

formula la següent pregunta al Govern per tal que sigui 
resposta oralment en comissió.

– Quines són les previsions d’inversió de la Generalitat 
per al 2009 en la restauració de les pintures de l’església 
de Sant Feliu de Girona?

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2008

Carles Puigdemont i Casamajó
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	tancament	
previst	de	l’Oficina	d’Acció	Ciutadana	
de	Verdum,	a	Barcelona
Tram. 311-01501/08

Anunci
Anna Figueras i Ibàñez, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Afers Institucionals, 16.12.08

A lA MesA de lA coMissió d’Afers institucionAls

Anna Figueras i Ibàñez, diputada del Grup parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 143 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta oral al Govern, per tal que sigui con-
testada en comissió,

– Quins són els motius pels quals el Govern de la Gene-
ralitat té la intenció de procedir a l’imminent tancament 
de l’Oficina d’Acció Ciutadana (OAC) de Verdum, de 
Barcelona?

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2008

Anna Figueras i Ibàñez
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	el	tancament	
previst	de	l’Oficina	d’Acció	Ciutadana	
de	Sant	Roc,	a	Badalona	(Barcelonès)
Tram. 311-01502/08

Anunci
Anna Figueras i Ibàñez, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Afers Institucionals, 16.12.08

A lA MesA de lA coMissió d’Afers institucionAls

Anna Figueras i Ibàñez, diputada del Grup parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 143 del Reglament de la Cambra formula la 
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3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	reserva	de	sòl	a	Sant	Gre-
gori	i	a	Salt	(Gironès)	per	a	la	construc-
ció	de	la	línia	del	tren	d’alta	velocitat
Tram. 314-15109/08

Formulació
Carles Puigdemont i Casamajó, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Carles Puigdemont i Casamajó, 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 situació de la reserva de sòl per a la cons-
trucció de la línia ferroviària del Tren d’Alta Velocitat 
al seu pas pel municipi de Sant Gregori?

– Quina és la situació de la reserva de sòl per a la cons-
trucció de la línia ferroviària del Tren d’Alta Velocitat 
al seu pas pel municipi de Salt?

– Considera que és necessari mantenir aquestes reser-
ves?

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2008

Carles Puigdemont i Casamajó
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	compliment	del	conveni	
signat	entre	el	Departament	de	Benes-
tar	i	Família	i	l’Ajuntament	de	Terrassa	
(Vallès	Occidental)	per	a	la	construcció	
i	posada	en	funcionament	de	diversos	
equipaments	socials
Tram. 314-15110/08

Formulació
Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, Diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 

preveu l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, pre-
senta la següent pregunta per tal que li sigui contestada 
amb resposta oral en comissió: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen-
tari: 

– Quins són els motius que justifiquen la contractació 
del recentment cessat coordinador territorial de la Se-
cretaria General de l’Esport, Sr. Jordi Eduardo, com a 
nou Director de Projectes de l’entitat pública Centre 
d’Alt Rendiment Esportiu (CAR)?

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2008

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta	al	Govern	a	respondre	oral-
ment	en	comissió	sobre	la	idoneïtat	de	
Jordi	Eduardo	per	al	càrrec	de	direc-
tor	de	projectes	del	Centre	d’Alt	Ren-
diment
Tram. 311-01505/08

Anunci
Daniel Sirera i Bellés, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Afers Institucionals, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Daniel Sirera i Bellés, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveu l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, pre-
senta la següent pregunta per tal que li sigui contestada 
amb resposta oral en comissió: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen-
tari: 

– Considera el Vicepresident del Govern que el perfil 
professional del recentment cessat coordinador territo-
rial de la Secretaria General de l’Esport, Sr. Jordi Edu-
ardo, és el més adient per desenvolupar la feina com a 
nou Director de Projectes de l’entitat pública Centre 
d’Alt Rendiment Esportiu (CAR)?

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2008

Daniel Sirera i Bellés
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	compliment	del	conveni	
signat	entre	el	Departament	de	Benes-
tar	i	Família	i	l’Ajuntament	de	Calldete-
nes	(Osona)	per	a	la	implantació	d’un	
model	assistencial	integral	per	a	zones	
rurals	en	un	centre	de	dia	i	de	serveis	
per	a	gent	gran
Tram. 314-15112/08

Formulació
Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

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

– Quin és l’estat de compliment del Conveni signat entre 
el Departament de Benestar i Família (avui, Departa-
ment d’Acció Social i Ciutadania) i l’Ajuntament de Ca-
lldetenes el dia 9 de maig de 2006 per a la implantació 
d’un nou model assistencial en zones rural de caràcter 
integral, en un centre de dia i serveis per a persones 
grans? En què consisteix aquest nou model? S’ha dut 
a terme la cessió de terreny? S’ha dut a terme la lici-
tació de les obres S’han iniciat les obres? S’han acabat 
aquestes obres? Han entrat en funcionament? Quina és 
la valoració que se’n fa?

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2008

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	compliment	del	conveni	
signat	entre	el	Departament	de	Benes-
tar	i	Família	i	l’Ajuntament	de	Gandesa	
(Terra	Alta)	per	a	l’ampliació	d’una	resi-
dència	per	a	gent	gran
Tram. 314-15113/08

Formulació
Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, Diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 

s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cambra 
formula la següent pregunta per escrit al Govern,

– Quin és l’estat de compliment del Conveni signat en-
tre el Departament de Benestar i Família (avui, Depar-
tament d’Acció Social i Ciutadania) i l’Ajuntament de 
Terrassa el dia 7 de juliol de 2006 per a la construcció 
i posada en funcionament de diversos equipaments so-
cials? De quins equipaments socials es tracta? Quin 
era el projecte? S’ha dut a terme la cessió de terreny? 
S’ha dut a terme la licitació de les obres? S’han iniciat 
les obres? S’han acabat aquestes obres? Han entrat en 
funcionament? Quina és la valoració que se’n fa?

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2008

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	
escrit	sobre	el	compliment	del	conve-
ni	signat	entre	el	Departament	de	Be-
nestar	i	Família	i	l’Ajuntament	de	Batea	
(Terra	Alta)	per	a	la	implantació	d’una	
experiència	pilot	d’assistència	integral	
en	zones	rurals	en	un	centre	de	serveis	
per	a	gent	gran
Tram. 314-15111/08

Formulació
Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

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

– Quin és l’estat de compliment del Conveni signat 
entre el Departament de Benestar i Família (avui, De-
partament d’Acció Social i Ciutadania) i l’Ajuntament 
de Batea el dia 2 de juliol de 2006 per a la implantació 
d’una experiència pilot per el desenvolupament d’un nou 
model assistencial en zones rural de caràcter integral, 
en un centre de serveis per a persones grans? En què 
consisteix aquesta experiència pilot? En què consisteix 
aquest nou model? S’ha dut a terme la cessió de terreny? 
S’ha dut a terme la licitació de les obres S’han iniciat 
les obres? S’han acabat aquestes obres? Han entrat en 
funcionament? Quina és la valoració que se’n fa?

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2008

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Diputat del G. P. de CiU
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	compliment	del	conveni	sig-
nat	entre	el	Departament	de	Benestar	i	
Família	i	l’Ajuntament	de	Maials	(Segrià)	
per	a	la	implantació	d’una	experiència	
pilot	d’assistència	integral	en	zones	ru-
rals	en	un	centre	de	dia	i	de	serveis	per	
a	gent	gran
Tram. 314-15115/08

Formulació
Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

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

– Quin és l’estat de compliment del Conveni signat entre 
el Departament de Benestar i Família (avui, Departa-
ment d’Acció Social i Ciutadania) i l’Ajuntament de Ma-
ials el dia 27 de novembre de 2006 per a la implantació 
d’una experiència pilot per al desenvolupament d’un nou 
model assistencial en zones rural de caràcter integral, 
en un centre de dia i serveis per a persones grans? En 
què consisteix aquesta prova pilot? En què consisteix 
aquest nou model? S’ha dut a terme la cessió de terreny? 
S’ha dut a terme la licitació de les obres S’han iniciat 
les obres? S’han acabat aquestes obres? Han entrat en 
funcionament? Quina és la valoració que se’n fa?

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2008

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Diputat del G. P. de CiU

s’estableix a l’article 144 del Reglament de la Cambra 
formula la següent pregunta per escrit al Govern,

– Quin és l’estat de compliment del Conveni signat 
entre el Departament de Benestar i Família (avui, De-
partament d’Acció Social i Ciutadania) i l’Ajuntament 
de Gandesa el dia 28 d’agost de 2006 per a l’ampliació 
d’una residència de gent gran? S’ha dut a terme la ces-
sió del terreny? S’han licitat les obres? S’han iniciat 
aquestes obres? Han finalitzat aquestes obres?

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2008

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es	-	
crit	sobre	el	compliment	del	conveni	sig-	
nat	entre	el	Departament	de	Ben	estar	
i	Família	i	l’Ajuntament	de	l’Hospita-
let	de	Llobregat	(Barcelonès)	per	a	la	
construcció	i	la	posada	en	funciona-
ment	d’un	centre	d’atenció	a	la	infància	
i	l’adolescència
Tram. 314-15114/08

Formulació
Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

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

– Quin és l’estat de compliment del Conveni signat 
entre el Departament de Benestar i Família (avui, De-
partament d’Acció Social i Ciutadania) i l’Ajuntament 
de l’Hospitalet del Llobregat el dia 12 de setembre de 
2006 per a la construcció i posada en funcionament 
d’un centre d’atenció a la infància i/o adolescència? S’ha 
dut a terme la cessió del terreny? S’han licitat les obres? 
S’han iniciat aquestes obres? Han finalitzat aquestes 
obres? Ha entrat en funcionament?

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2008

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Diputat del G. P. de CiU
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	compliment	del	conveni	
signat	entre	el	Departament	de	Benes-
tar	i	Família	i	l’Ajuntament	de	Sant	Vi-
cenç	dels	Horts	(Baix	Llobregat)	per	a	la	
construcció	d’una	residència,	un	centre	
de	dia	i	un	menjador	extern	per	a	gent	
gran	amb	dependència
Tram. 314-15117/08

Formulació
Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

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

– Quin és l’estat de compliment del Conveni signat entre 
el Departament de Benestar i Família (avui, Departa-
ment d’Acció Social i Ciutadania) i l’Ajuntament de Sant 
Vicenç del Horts el dia 28 de setembre de 2006 per a la 
construcció d’una residència, centre de dia i menjador 
extern per a persones grans amb dependència? S’ha dut 
a terme la cessió del terreny? S’han licitat les obres? 
S’han iniciat aquestes obres? Han finalitzat aquestes 
obres? Ha entrat en funcionament?

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2008

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	compliment	del	conveni	sig-
nat	entre	el	Departament	de	Benestar	i	
Família	i	l’Ajuntament	de	la	Sénia	(Mont-
sià)	per	a	l’ampliació	d’una	residència	i	
un	centre	de	dia	per	a	gent	gran
Tram. 314-15118/08

Formulació
Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

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

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	compliment	del	conveni	
signat	entre	el	Departament	de	Benes-
tar	i	Família	i	l’Ajuntament	de	Ripollet	
(Vallès	Occidental)	per	a	la	creació	de	
places	col·laboradores	residencials	di-
ürnes	en	un	centre	d’atenció	integral	de	
serveis	socials	per	a	gent	gran
Tram. 314-15116/08

Formulació
Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

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

– Quin és l’estat de compliment del Conveni signat 
entre el Departament de Benestar i Família (avui, De-
partament d’Acció Social i Ciutadania) i l’Ajuntament 
de Ripollet el dia 20 de juliol de 2006 per a l’establi-
ment de places col·laboradores residencials diürnes per 
a persones grans del Centre d’Atenció Integral destinat 
a Serveis Socials especialitzats per a persones grans? 
S’han establert aquestes places? Quin és el nombre de 
places establertes?

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2008

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Diputat del G. P. de CiU
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	
escrit	sobre	les	revisions	de	les	instal-
lacions	de	gas	a	l’edifici	sinistrat	a	Gavà	
(Baix	Llobregat)
Tram. 314-15120/08

Formulació
Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

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: 

El dia 3 de desembre va haver una explosió de gas en un 
edifici d’habitatges a Gavà. Els veïns es van queixar de 
la tardança en arribar dels serveis d’emergències, tot i 
haver estat avisats amb anterioritat a la deflagració per 
la Policia Local per un escapament d’aigua.

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen-
tari: 

– En quina data s’havien realitzat les darreres revisions 
de les instal·lacions de Gas en l’edifici sinistrat a l’ex-
plosió de gas de Gavà (Baix Llobregat)?

Palau del Parlament, 4 de desembre de 2008

Josep Llobet i Navarro

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	intervenció	dels	bombers	
en	l’edifici	sinistrat	a	Gavà	(Baix	Llobre-
gat)
Tram. 314-15121/08

Formulació
Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

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: 

– Quin és l’estat de compliment del Conveni signat en-
tre el Departament de Benestar i Família (avui, Depar-
tament d’Acció Social i Ciutadania) i l’Ajuntament de 
Sènia el dia 16 de setembre de 2006 per a l’ampliació 
d’una residència i centre de dia per a persones grans? 
S’ha dut a terme la cessió del terreny? S’han licitat 
les obres? S’han iniciat aquestes obres? Han finalitzat 
aquestes obres? Ha entrat en funcionament?

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2008

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	posada	en	funcionament	
d’equipaments	sanitaris	a	les	comar-
ques	de	Tarragona
Tram. 314-15119/08

Formulació
Rafel Luna i Vivas, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Rafael Luna i Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contes-
tada amb resposta escrita: 

Durant el proper any 2009, a les comarques de Tarra-
gona es posaran en marxa 19 equipaments sanitaris. 
Entre aquests equipaments hi ha els consultoris locals 
d’Alcanar, Paüls, Riba-roja d’Ebre, Mont-roig del Camp, 
Vilanova d’Escornalbou, Riudecols, Almoster, Vila-
seca, Valls, Roda de Barà, Bràfim, Valls, El Montmell, 
Solivella, Vallfogona de Riucorb; els centres d’atenció 
primària de Cornudella, Sant Salvador i Vila-rodona; i 
l’Hospital lleuger de Cambrils.

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamen-
tari: 

1. Quina és la data que preveu el Govern per l’entrada 
en funcionament del cadascun dels equipaments sani-
taris?

2. Ha determinat el Govern els recursos humans i ma-
terials que estaran adscrits per a la prestació del servei 
sanitari? En cas afirmatiu, amb quins recursos humans 
i materials comptaran els equipaments sanitaris que el 
proper any entraran en servei? Desglossar per cadascun 
dels centres sanitaris.

3. Quina és la població de referència assignada a cadas-
cun dels equipaments sanitaris?

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2008

Rafel Luna i Vivas



23 de desembre de 2008 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 379

78

TRAMITACIONS EN CURS

3.25.15.

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	els	accidents	comunicats	per	
les	empreses	subministradores	de	gas	
els	darrers	cinc	anys
Tram. 314-15123/08

Formulació
José Domingo Domingo, del Grup Mixt
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMento

José Domingo Domingo, Portavoz adjunto del Grupo 
Parlamentario Mixto perteneciente a Ciutadans - Par-
tido de la Ciudadanía, de acuerdo con lo previsto por 
los artículos 141 y 144 del Reglamento de la Cámara, 
presenta las siguientes preguntas para que le sean con-
testadas con respuesta escrita.

En relación al control realizado por parte de la Admi-
nistración del cumplimiento de la legislación vigente 
sobre instalaciones de distribución de combustibles 
gaseosos por canalización,

Interesa saber a este diputado y a su Grupo Parlamen-
tario:

– ¿Cuántos accidentes han sido remitidos a los órganos 
correspondientes de la Administración autonómica por 
parte de las empresas suministradoras de gas en los 
últimos 5 años, especificando la localidad y provincia, 
la fecha, daños materiales, daños personales, clase (de-
flagración, explosión, intoxicación o incendio) y posible 
causa?

Palau del Parlament, 5 de diciembre de 2008

José Domingo Domingo
Portavoz adjunto GP Mixto (C’s)

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	posada	en	funcionament	
d’un	nou	centre	educatiu	a	l’Ordal,	a	
Subirats	(Alt	Penedès)
Tram. 314-15124/08

Formulació
M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

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 

El dia 3 de desembre va haver una explosió de gas en un 
edifici d’habitatges a Gavà. Els veïns es van queixar de 
la tardança en arribar dels serveis d’emergències, tot i 
haver estat avisats amb anterioritat a la deflagració per 
la Policia Local per un escapament d’aigua.

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen-
tari: 

1. Quina va ser la seqüència dels fets en l’intervenció 
dels bombers de la Generalitat en la deflagració de gas 
en un edifici d’habitatges de Gavà (Baix Llobregat)?

2. En quins moments es van rebre les trucades d’avis 
i en quin moment van arribar cadascuna de les unitats 
del bombers?

3. Quins efectius totals van intervenir finalment en l’ac-
tuació?

Palau del Parlament, 4 de desembre de 2008

Josep Llobet i Navarro

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	agressions	a	menors	a	
Santa	Coloma	de	Gramenet	(Barcelo-
nès)	del	2006	ençà
Tram. 314-15122/08

Formulació
Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

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: 

En els darrers mesos alguns veïns de Santa Coloma de 
Gramanet han denunciat l’increment d’agressions entre 
bandes de menors a altres menors.

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen-
tari: 

1. Quantes agressions a menors per altres menors han 
estat denunciades a Santa Coloma de Gramenet durant 
els anys 2006,2007 i 2008?

2. Quines accions s’han dut a terme o es pensen dur a 
terme per tal d’evitar les agressions a menors per part 
d’altes menors a Santa Coloma de Gramenet (Barce-
lonès)?

Palau del Parlament, 4 de desembre de 2008

Josep Llobet i Navarro
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144 del Reglament de la Cambra formula les següents 
preguntes per escrit al Govern,

El conseller de medi Ambient i Habitatge, mitjançant 
resolució de 27 d’abril de 2005 publicada en el DOGC 
número 4377, de 4 de maig de 2005, va convocar l’ator-
gament de subvencions per a l’adquisició de sòl amb 
destinació a la construcció d’habitatge amb protecció 
oficial.

Tenim coneixement de l’existència d’un total de 23 ex-
pedients mitjançant els quals es va concedir les esmen-
tades subvencions.

– Aquests 23 expedients són el nombre total de sub-
vencions que varen atorgar-se en concepte d’adquisició 
de sòl amb destinació a la construcció d’habitatge amb 
protecció oficial durant l’any 2005?

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2008

Dolors Batalla i Nogués
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	els	beneficiaris	de	les	subven-
cions	per	a	la	construcció	d’habitatge	
protegit	el	2005
Tram. 314-15126/08

Formulació
Dolors Batalla i Nogués, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Dolors Batalla i Nogués, 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,

El conseller de medi Ambient i Habitatge, mitjançant 
resolució de 27 d’abril de 2005 publicada en el DOGC 
número 4377, de 4 de maig de 2005, va convocar l’ator-
gament de subvencions per a l’adquisició de sòl amb 
destinació a la construcció d’habitatge amb protecció 
oficial.

Tenim coneixement que es van atorgar 23 subvenci-
ons en concepte d’adquisició de sòl amb destinació a la 
construcció d’habitatge amb protecció oficial

– Qui van ser els beneficiaris d’aquestes 23 subven-
cions? I quin és el numero d’expedient de cadascuna 
d’aquestes 23 subvencions?

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2008

Dolors Batalla Nogués
Diputada del G. P. de CiU

de la Cambra, presenta la següent pregunta per tal que 
li sigui contestada amb resposta escrita: 

L’escola Montcau a l’Ordal (Subirats) es troba en una 
situació molt precària. El centre compta amb 69 alum-
nes que cursen els seus estudis de Primària en quatre 
aules allunyades entre si, i que per anar d’una a l’altra 
han de travessar un carrer.

Davant aquesta situació, l’Ajuntament de Subirats va 
pactar amb el Departament d’Educació de la Generalitat 
el calendari de prioritats pel que fa a la renovació de les 
escoles del municipi. Però els compromisos adquirits 
pel Departament d’Educació estan blocats, per la qual 
cosa, la construcció del nou centre educatiu, està para-
litzada sine die, de manera que difícilment podrà estar 
acabada al 2009.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Par-
lamentari: 

1. Per quins motius està paralitzada la construcció del 
nou centre educatiu a l’Ordal quan el projecte construc-
tiu ja està acabat?

2. Preveu el Govern posar en marxa la construcció de 
la nova escola a l’Ordal un cop solventats els problemes 
que mantenen aquesta construcció paralitzada? En cas 
afirmatiu, quan preveu el Govern iniciar les obres de 
construcció de l’escola? Quan preveu posar en funcio-
nament aquest centre educatiu?

3. Quines actuacions s’ha realitzat des del Govern de la 
Generalitat per a informar a l’Ajuntament de Subirats 
i la comunitat educativa d’aquest municipi de la situa-
ció del calendari de prioritats sobre la renovació de les 
seves escoles?

4. Davant la paralització de les obres del nou centre 
educatiu, i en atenció de la situació en la que es troba 
l’escola Montcau, ha previst el Govern la ubicació al-
ternativa d’aquesta escola? En cas afirmatiu, quina són 
les previsions del Govern en aquest sentit?

Palau del Parlament, 2 de desembre de 2008

M. Dolors Montserrat i Culleré

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	subvencions	per	a	la	cons-
trucció	d’habitatge	protegit	el	2005
Tram. 314-15125/08

Formulació
Dolors Batalla i Nogués, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Dolors Batalla i Nogués, Diputada del Grup de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 
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El conseller de medi Ambient i Habitatge, mitjançant 
resolució de 27 d’abril de 2005 publicada en el DOGC 
número 4377, de 4 de maig de 2005, va convocar l’ator-
gament de subvencions per a l’adquisició de sòl amb 
destinació a la construcció d’habitatge amb protecció 
oficial.

Tenim coneixement que es van atorgar 23 subvenci-
ons en concepte d’adquisició de sòl amb destinació a la 
construcció d’habitatge amb protecció oficial

– Quantes sol·licituds es van desestimar en aquesta 
convocatòria i qui eren els beneficiaris d’aquestes sol-
licituds desestimades?

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2008

Dolors Batalla i Nogués
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	els	centres	d’ensenyament	in-
fantil	i	primari	que	està	construint	amb	
la	participació	dels	ajuntaments	en	el	
finançament
Tram. 314-15129/08

Formulació
Dolors Batalla i Nogués, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Dolors Batalla i Nogués, 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,

– Quants CEIPs està construint en l’actualitat el De-
partament d’Educació en els quals els ajuntaments 
participin del finançament de les obres de construcció 
d’aquests centres?

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2008

Dolors Batalla i Nogués
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	sol·licituds	de	subvenció	
per	a	la	construcció	d’habitatge	prote-
git	el	2005
Tram. 314-15127/08

Formulació
Dolors Batalla i Nogués, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Dolors Batalla i Nogués, 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,

El conseller de medi Ambient i Habitatge, mitjançant 
resolució de 27 d’abril de 2005 publicada en el DOGC 
número 4377, de 4 de maig de 2005, va convocar l’ator-
gament de subvencions per a l’adquisició de sòl amb 
destinació a la construcció d’habitatge amb protecció 
oficial.

Tenim coneixement que es van atorgar 23 subvencions 
en concepte d’adquisició de sòl amb destinació a la 
construcció d’habitatge amb protecció oficial

– Quantes sol·licituds es van presentar a aquesta con-
vocatòria? Qui eren els beneficiaris que les van sol-
licitar?

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2008

Dolors Batalla i Nogués
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	sol·licituds	de	subvenció	
per	a	la	construcció	d’habitatge	protegit	
desestimades	el	2005
Tram. 314-15128/08

Formulació
Dolors Batalla i Nogués, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Dolors Batalla i Nogués, 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,
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	data	de	disponibilitat	de	
l’Acrobat	Reader	en	català
Tram. 314-15132/08

Formulació
Carles Puigdemont i Casamajó, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Carles Puigdemont i Casamajó, diputat del Grup de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Govern,

En la resposta adreçada a aquest diputat el dia 21 de ju-
liol de 2008 sobre la disponibilitat de la versió catalana 
del programa Acrobat Reader, l’Honorable conseller in-
formava que «a partir de l’hivern 2008-2009 ja hi haurà 
una versió íntegre en català de sèrie i a descarregar des 
de la pàgina principal www.adobe.com al mateix nivell 
que la resta de llengües. Serà a partir de la versió 9.1». 
Tenint en compte que ja som a l’hivern esmentat:

– En quina data estarà disponible la versió íntegre en 
català de sèrie del programa Acrobat Reader?

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2008

Carles Puigdemont i Casamajó
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	
escrit	sobre	la	llengua	utilitzada	en	les	
proves	d’accés	a	la	universitat	del	curs	
2007-2008
Tram. 314-15133/08

Formulació
Carles Puigdemont i Casamajó, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Carles Puigdemont i Casamajó, diputat del Grup de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Govern,

En la resposta del Govern del 24 de juliol de 2008 a la 
pregunta presentada per aquest diputat sobre l’idioma 
en què s’han realitzat les proves d’accés a la universitat 
del 2004 ençà es van ometre les dades relatives al curs 

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	els	centres	d’ensenyament	
infantil	i	primari	en	construcció	amb	la	
participació	dels	ajuntaments	en	el	fi-
nançament
Tram. 314-15130/08

Formulació
Dolors Batalla i Nogués, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Dolors Batalla i Nogués, 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,

– Hi ha algun CEIP que el Departament d’Educació 
estigui construint en el qual l’ajuntament participi  
del finançament del cost de les obres de construcció 
del centre educatiu?

– Quin o quins i per quin motiu?

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2008

Dolors Batalla i Nogués
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	previsió	de	construcció	de	
centres	d’ensenyament	infantil	i	primari	
finançada	en	part	pels	ajuntaments
Tram. 314-15131/08

Formulació
Dolors Batalla i Nogués, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Dolors Batalla i Nogués, 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,

– Té previst el Departament d’Educació la construc-
ció d’algun CEIP en el qual l’ajuntament participi del 
finançament del cost de les obres de construcció del 
centre educatiu?

– Quin o quins, en quina anualitat i per quin motiu?

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2008

Dolors Batalla i Nogués
Diputada del G. P. de CiU

http://www.adobe.com
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	nivell	de	català	del	personal	
sanitari	no	fix	adscrit	a	l’Institut	Català	
de	la	Salut
Tram. 314-15135/08

Formulació
Carles Puigdemont i Casamajó, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Carles Puigdemont i Casamajó, 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 certificació del nivell de català que té el per-
sonal sanitari no fix de l’Institut Català de la Salut (ICS)?

Es demana resposta total i també desglossada per regi-
ons sanitàries, hospitals i per nivell de certificat.

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2008

Carles Puigdemont i Casamajó
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	personal	sanitari	inscrit	als	
cursos	de	català	de	l’Escola	d’Adminis-
tració	Pública	de	Catalunya	en	el	perío-
de	2003-2008
Tram. 314-15136/08

Formulació
Carles Puigdemont i Casamajó, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Carles Puigdemont i Casamajó, diputat del Grup de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra formula la 
següent pregunta per escrit al Govern,

– Quants professionals sanitaris s’han inscrit als cursos 
de català que imparteix l’Escola d’Administració Públi-
ca de Catalunya en el període 2003-2008?

Es demana resposta separada per anys i també desglos-
sada per regions sanitàries.

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2008

Carles Puigdemont i Casamajó
Diputat del G. P. de CiU

2007-2008. És per això que demano les dades de l’ús 
del català i del castellà a les PAU del Batxillerat del curs 
2007-2008 per comarques.

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2008

Carles Puigdemont i Casamajó
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	utilització	de	l’Acrobat	Rea-
der	en	català	al	Departament	de	Gover-
nació	i	Administracions	Públiques
Tram. 314-15134/08

Formulació
Carles Puigdemont i Casamajó, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Carles Puigdemont i Casamajó, 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,

Aquest diputat va formular al Govern una pregunta so-
bre la manca de referència a la disponibilitat en català 
del programa Adobe Reader 8.0 al web del Departament 
de Governació i Administracions Públiques. En la res-
posta facilitada per l’Honorable Conseller no s’explica 
en cap moment per què des del seu web no s’informa 
els usuaris, a l’apartat d’accessibilitat, que es poden 
descarregar el fitxer que tradueix al català la versió de 
l’Acrobat Reader 8.0 en una altra llengua. Tenint en 
compte que la versió al català d’aquest programa va ser 
objecte d’una presentació pública i d’un comunicat de 
premsa, la necessitat de la resposta cobra encara més 
sentit. És per això que li torno a preguntar:

– Per quines raons no es facilita als usuaris del web del 
departament de Governació i Administracions Públi-
ques la informació que els permeti descarregar el paquet 
d’idioma català del programa Acrobat Reader 8.0?

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2008

Carles Puigdemont i Casamajó
Diputat del G. P. de CiU
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	escrit	
sobre	l’estat	del	Projecte	de	decret	regula-
dor	del	procediment	administratiu	aplica-
ble	per	a	la	implantació	de	parcs	eòlics	i	
instal·lacions	fotovoltaiques	a	Catalunya
Tram. 314-15139/08

Formulació
Antoni Fernández Teixidó, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

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

– En quin situació es troba el Projecte de decret regulador 
del procediment administratiu aplicable per a la implantació 
de parcs eòlics i instal·lacions fotovoltaiques a Catalunya?

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2008

Antoni Fernàndez Teixidó
Diputat de G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	al·legacions	presentades	
al	Projecte	de	decret	regulador	del	pro-
cediment	administratiu	aplicable	per	a	
la	implantació	de	parcs	eòlics	i	instal-
lacions	fotovoltaiques	a	Catalunya
Tram. 314-15140/08

Formulació
Antoni Fernández Teixidó, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

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 contingut de les principals al·legacions 
presentades al Projecte de decret regulador del proce-
diment administratiu aplicable per a la implantació de 
parcs eòlics i instal·lacions fotovoltaiques a Catalunya 
un cop finalitzat el termini per a presentar-les?

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2008

Antoni Fernàndez Teixidó
Diputat de G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	personal	mèdic	estranger	
que	ha	obtingut	certificats	de	català	del	
2006	ençà
Tram. 314-15137/08

Formulació
Carles Puigdemont i Casamajó, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Carles Puigdemont i Casamajó, 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

– Quants metges estrangers han obtingut certificats de 
català des de 2006 fins al desembre de 2008?

Es demana xifres absolutes per regió sanitària, percen-
tatge sobre el total de metges estrangers, i per nivell de 
curs de català.

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2008

Carles Puigdemont i Casamajó 
Diputat de G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	Projecte	de	decret	regula-
dor	del	procediment	administratiu	aplica-
ble	per	a	la	implantació	de	parcs	eòlics	i	
instal·lacions	fotovoltaiques	a	Catalunya
Tram. 314-15138/08

Formulació
Antoni Fernández Teixidó, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

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 propòsit de capteniment del Govern pel 
que fa al Projecte de decret regulador del procediment 
administratiu aplicable per a la implantació de parcs 
eòlics i instal·lacions fotovoltaiques a Catalunya?

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2008

Antoni Fernàndez Teixidó
Diputat de G. P. de CiU
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	escrit	
sobre	els	resultats	de	les	proves	d’accés	
a	la	universitat	i	la	publicació	d’aquests	
resultats	per	centres	escolars
Tram. 314-15143/08

Formulació
Josep Maria Pelegrí i Aixut, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Josep M. Pelegrí i Aixut, Portaveu adjunt, diputat del 
Grup de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’es-
tableix a l’article 144 del Reglament de la Cambra for-
mulen la següent pregunta per escrit al Govern,

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
sobre dels resultats obtinguts en les proves de selectivi-
tat en les escoles catalanes, escola per escola?

– Per què no es publiquen els resultats obtinguts escola 
per escola?

Palau del Parlament, 2 de desembre de 2008

Josep M. Pelegrí i Aixut
Portaveu adjunt del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	
escrit	sobre	les	ràtios	d’alumnes	immi-
grats	en	els	centres	escolars
Tram. 314-15144/08

Formulació
Josep Maria Pelegrí i Aixut, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Josep M. Pelegrí i Aixut, Portaveu adjunt, diputat del 
Grup de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’es-
tableix a l’article 144 del Reglament de la Cambra for-
mulen la següent pregunta per escrit al Govern,

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
sobre els ratis reals d’immigrants a totes les escoles, 
nivell per nivell, de Catalunya?

– Per què no es publiquen els resultats, escola per esco-
la, nivell per nivell?

Palau del Parlament, 2 de desembre de 2008

Josep M. Pelegrí i Aixut
Portaveu adjunt del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	construcció	d’una	ciutat	ju-
dicial	a	Tarragona
Tram. 314-15142/08

Formulació
Rafel Luna i Vivas, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Rafael Luna i Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contes-
tada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen-
tari: 

1. En quin estat de tramitació es troba la construcció de 
la nova ciutat judicial de Tarragona?

2. On té previst el Govern ubicar els nous edificis judi-
cials de Tarragona i quina és la superfície que es preveu 
construir?

3. Quina és la inversió que té previst fer el Govern per 
a la nova ciutat judicial de Tarragona?

4. Com es preveu finançar la construcció dels nous edi-
ficis judicials?

5. Quin és el calendari d’execució que preveu el Go-
vern per a la construcció de la nova ciutat judicial de 
Tarragona?

6. En quina data preveu el Govern que puguin començar 
a treballar els jutjats a la nova ciutat judicial de Tarra-
gona?

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2008

Rafel Luna i Vivas
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L’apartat 2.2 de conclusions de l’informe de fiscalització 
4/2008, referent al Pla únic d’obres i serveis de Cata-
lunya, corresponent al 2006 elaborat per la Sindicatura 
de Comptes diu que no «existeix acreditació documen-
tal de l’avaluació i la valoració feta per la Comissió de 
Cooperació Local respecte a quines al·legacions, sobre 
la formulació del PUOSC 2006, s’han estimat i quines 
s’han desestimat».

La Direcció General d’Administració Local en les al-
legacions fetes a aquest projecte d’informe fa constar 
que s’ha adjuntat per escrit còpia de l’acta de la Comis-
sió de Cooperació Local on consten els criteris emprats 
per a la resolució de les al·legacions.

En la sessió de la Comissió del Parlament de la Sindi-
catura de Comptes celebrada el dia 9 de desembre de 
2008, en resposta a una pregunta, el síndic que s’encar-
regava de la presentació de l’informe va afirmar que 
considerava que aquesta documentació de l’acta de la 
sessió de la Comissió de Cooperació Local a la qual fa 
referència les al·legacions no és el tipus d’acreditació 
documental que serveixi per justificar la valoració sobre 
l’estimació o no de les al·legacions presentades.

És per tot això que es pregunta:

– Ha utilitzat el Departament de Governació i Admi-
nistracions Públiques alguns criteris objectivables per 
determinar quins són els perceptors de les subvencions 
del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC), 
corresponen al 2008?

– Quins són aquests criteris? En quina documentació 
s’acredita el compliment o no d’aquets criteris?

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2008

Dolors Batalla i Nogués
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	verificació	de	l’execució	de	
les	obres	encarregades	a	entitats	col-
laboradores
Tram. 314-15147/08

Formulació
Dolors Batalla i Nogués, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Dolors Batalla i Nogués, 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,

L’apartat 2.2 de conclusions de l’informe de fiscalització 
4/2008, referent al Pla únic d’obres i serveis de Cata-
lunya (PUOSC), corresponent al 2006 elaborat per la 
Sindicatura de Comptes s’afirma que, en general, la Di-

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	
escrit	sobre	les	invitacions	a	l’acte	de	
presentació	del	Pla	de	suport	al	tercer	
sector	social
Tram. 314-15145/08

Formulació
Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

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

– El passat dilluns 1 de desembre de 2008, el Departa-
ment d’Acció Social i Ciutadania va presentar pública-
ment el Pla de Suport al Tercer Sector Social a la Seu 
de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya 
(INEFC). Quines entitats i institucions varen ser con-
vidades a aquest acte? Quins Grups Parlamentaris del 
Parlament de Catalunya varen ser convidats a aquest 
acte? Quins Parlamentaris del Parlament de Catalunya 
hi varen assistir? Quin va ser el criteri a l’hora de trame-
tre les invitacions? Per quina raó el Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió no va rebre invitació des del 
Departament d’Acció Social i Ciutadania?

Palau del Parlament, 5 de desembre de 2008

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	els	criteris	per	a	la	concessió	
de	les	subvencions	del	Pla	únic	d’obres	
i	serveis	de	Catalunya	el	2008
Tram. 314-15146/08

Formulació
Dolors Batalla i Nogués, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Dolors Batalla i Nogués, 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,
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– S’ha aconseguit ja aquesta coordinació?

– Té intenció la Direcció General d’Administració Lo-
cal d’aconseguir aquesta coordinació?

– Ha fet la Direcció General d’Administració Local al-
guna altra gestió amb l’objectiu d’aconseguir aquesta 
coordinació?

– Quina o quines? Quan? I quines respostes ha obtin-
gut?

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2008

Dolors Batalla i Nogués
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	la	continuïtat	del	programa	pi-
lot	d’assistent	personal
Tram. 314-15149/08

Formulació
Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

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

– En quina situació es troba la continuïtat per a l’any 
2009 de la «prova pilot de l’assistent personal» que s’ha 
vingut realitzant en una col·laboració establerta entre la 
Federació ECOM i l’Institut Català d’Assistència i Ser-
veis Socials del Govern de la Generalitat de Catalunya?

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2008

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	percentatge	del	pressupost	
del	2008	per	a	salut	mental	destinat	a	
l’atenció	hospitalària
Tram. 314-15150/08

Formulació
M. Assumpció Laïlla i Jou, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Assumpció Laïlla i Jou, diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 

recció General d’Administració Local no verifica l’exe-
cució de les obres quan la sessió ha estat encarregada 
a una entitat col·laboradora. Més endavant, en aquest 
mateix informe, la Sindicatura de Comptes recomana 
que seria convenient que la Direcció General d’Admi-
nistració Local verifiqués l’execució de les obres en què 
intervé una entitat col·laboradora.

És per tot això que es pregunta:

– En l’actualitat el Departament de Governació i Ad-
ministracions Públiques utilitza algun mecanisme de 
verificació de l’execució de les obres en que intervé al-
guna entitat col·laboradora?

– Quin és aquest mecanisme de verificació? Quan s’ha 
implantat? Exactament en què consisteix?

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2008

Dolors Batalla i Nogués
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	
escrit	sobre	la	gestió	telemàtica	de	les	
subvencions	del	Pla	únic	d’obres	i	ser-
veis	de	Catalunya
Tram. 314-15148/08

Formulació
Dolors Batalla i Nogués, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Dolors Batalla i Nogués, 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,

Tal com recomana la Sindicatura de Comptes en el seu 
informe 4/2008, referent al Pla únic d’obres i serveis 
de Catalunya (PUOSC), corresponen al 2006, caldria 
realitzar la coordinació automàtica entre el programari 
de gestió del PUOSC i el programa GECAT respecte 
a la informació introduïda sobre les subvencions del 
PUOSC.

La Direcció General d’Administració Local en l’escrit 
d’al·legacions presentat a l’esmentat informe de la Sin-
dicatura de Comptes explica que es va sol·licitar tele-
màticament aquesta coordinació automàtica el gener 
del 2007.

Atès que aquesta coordinació evitaria duplicitats d’in-
formació, errors en la informació disponible i, en gene-
ral, suposaria una millora significativa de la informació 
disponible

Atès que ja ha passat pràcticament un any des de l’es-
mentada sol·licitud telemàtica.

És per tot l’exposat que es pregunta:
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– Del pressupost del Govern previst pel 2009 destinat 
a Salut Mental, quin percentatge va dirigit a l’atenció 
comunitària?

Palau del Parlament, 10 de desembre 2008

Assumpció Laïlla i Jou
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	percentatge	del	pressupost	
del	2009	per	a	salut	mental	destinat	a	
l’atenció	hospitalària
Tram. 314-15153/08

Formulació
M. Assumpció Laïlla i Jou, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Assumpció Laïlla i Jou, diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 144 del Reglament de la Cambra, formulen la 
següent pregunta per escrit al Govern,

– Del pressupost del Govern previst pel 2009 destinat 
a Salut Mental, quin percentatge va dirigit a l’atenció 
hospitalària?

Palau del Parlament, 10 de desembre 2008

Assumpció Laïlla i Jou
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	cost	de	l’esfondrament	del	
túnel	de	maniobres	de	la	línia	5	del	me-
tro	al	barri	del	Carmel,	de	Barcelona
Tram. 314-15154/08

Formulació
M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

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: 

Interessa saber a aquesta Diputada i el seu Grup Parla-
mentari: 

a l’article 144 del Reglament de la Cambra, formulen la 
següent pregunta per escrit al Govern,

– Del pressupost del Govern del 2008 destinat a Salut 
Mental, quin percentatge es va dirigir a l’atenció hos-
pitalària?

Palau del Parlament, 10 de desembre 2008

Assumpció Laïlla i Jou
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	percentatge	del	pressupost	
del	2008	per	a	salut	mental	destinat	a	
l’atenció	comunitària
Tram. 314-15151/08

Formulació
M. Assumpció Laïlla i Jou, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Assumpció Laïlla i Jou, diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 144 del Reglament de la Cambra, formulen la 
següent pregunta per escrit al Govern,

– Del pressupost del Govern del 2008 destinat a Salut 
Mental, quin percentatge es va dirigir a l’atenció co-
munitària?

Palau del Parlament, 10 de desembre 2008

Assumpció Laïlla i Jou
Diputada del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	percentatge	del	pressupost	
del	2009	per	a	salut	mental	destinat	a	
l’atenció	comunitària
Tram. 314-15152/08

Formulació
M. Assumpció Laïlla i Jou, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Assumpció Laïlla i Jou, diputada del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 144 del Reglament de la Cambra, formulen la 
següent pregunta per escrit al Govern,
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	els	processos	d’adopció	in-
ternacional	al	Kazakhstan
Tram. 314-15156/08

Formulació
Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

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

– En quina situació es troben els processos d’adopció in-
ternacional al Kazajstan? Hi ha hagut alguna incidència 
amb les Entitats col·laboradores d’adopció internacional 
(ECAI) acreditades per l’Institut Català de l’Adopció i 
l’Acolliment en els processos d’aquestes possibles adop-
cions en aquest país?

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2008

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	desplaçament	de	mossos	
d’esquadra	a	Atenes	per	a	garantir	la	
seguretat	dels	jugadors	del	Regal	F.	C.	
Barcelona
Tram. 314-15157/08

Formulació
José Domingo Domingo, del Grup Mixt
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

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 siguientes preguntaS para que le sean con-
testadas con respuesta escrita.

En relación al posible desplazamiento de Mossos d’Es-
quadra a Atenas para garantizar la seguridad de los 
jugadores del Regal FC Barcelona de baloncesto du-
rante su estancia en este país para jugar un partido de 
la Euroliga contra el Panathinaikos de Atenas, el 11 de 
diciembre de 2008,

1. Quin ha estat el cost per la Generalitat de Catalunya 
de l’esfondrament del túnel de la línia 5 de Metro al bar-
ri del Carmel de Barcelona, desglossat per conceptes?

2. De quin import s’ha rescabalat el Govern de la Ge-
neralitat?

3. Quines han estat les aportacions efectives del Govern 
de la Generalitat a l’Agència de Promoció del Carmel i 
Entorns, SA, des de la seva constitució, desglossat per 
anys? Quin compromís havia assumit el Govern al res-
pecte, indicant el detall per exercicis?

4. Quin ha estat el cost de la pràctica de les proves ju-
dicials dutes a terme, desglossat per actuacions? Quin 
assumeix l’esmentada despesa? En el supòsit que ho 
assumeixi el Govern de la Generalitat, a càrrec de qui-
nes partides i exercicis pressupostaris s’ha imputat la 
referida despesa? Quins pagaments s’han fet efectius?

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2008

M. Dolors Montserrat i Culleré

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	bloqueig	dels	processos	
d’adopció	internacional	amb	Haití
Tram. 314-15155/08

Formulació
Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

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

– Per quines raons han quedat bloquejats els processos 
d’adopció internacional amb Haití? Quines gestions ha 
fet i fa la Generalitat de Catalunya per poder continuar 
impulsant nous processos d’adopció a través de les En-
titats col·laboradores d’adopció internacional (ECAI) 
acreditades per l’Institut Català de l’Adopció i l’Aco-
lliment?

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2008

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Diputat del G. P. de CiU
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Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	les	aules	prefabricades	i	la	
construcció	del	CEIP	Volerany,	a	Vila-
nova	i	la	Geltrú	(Garraf)
Tram. 314-15159/08

Formulació
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Santi Rodríguez i Serra, diputat del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Respecte del CEIP Volerany de Vilanova i la Geltrú 
(Garraf): 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen-
tari: 

1. En quantes aules prefabricades s’estan desenvolupant 
les classes actualment?

2. Quina és la data prevista d’inici de les obres de la 
nova escola?

3. Quina és la data prevista d’entrada en funcionament 
de la nova escola?

4. Quines són les previsions pel que fa al curs 2009/10?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2008

Santi Rodríguez i Serra

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	foment	de	l’ensenyament	
de	pautes	de	conducció	ecològica
Tram. 314-15160/08

Formulació
M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

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: 

Interesa saber a este diputado y a su Grupo Parlamenta-
rio:

1. ¿Han acompañado agentes de los Mossos d’Esquadra 
a los jugadores del Regal FC Barcelona de baloncesto a 
Atenas?

2. En caso afirmativo ¿partió del Departamento de In-
terior la iniciativa de enviar a estos agentes o fue en 
respuesta a una solicitud hecha por el propio club de-
portivo?

Palau del Parlament, 11 de diciembre de 2008

José Domingo Domingo
Portavoz adjunto GP Mixto (C’s)

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	
escrit	sobre	la	presentació	del	llibre	
Pensament polític als Països Catalans, 
1714-2014 pel	vicepresident	del	Govern
Tram. 314-15158/08

Formulació
José Domingo Domingo, del Grup Mixt
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMento

José Domingo Domingo, Portavoz adjunto del Grupo 
Parlamentario Mixto perteneciente a Ciutadans - Par-
tido de la Ciudadanía, de acuerdo con lo previsto por 
los artículos 141 y 144 del Reglamento de la Cámara, 
presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada 
con respuesta escrita.

En relación a la presentación por parte del Vicepresiden-
te del Gobierno de la Generalitat del libro Pensament 
polític als Països Catalans, 1714 - 2014 en el Palacio de 
la Generalitat, el 5 de noviembre de 2008,

Interesa saber a este diputado y a su Grupo Parlamen-
tario:

– Si, tal como se afirma en la respuesta del Gobierno 
con n.t. 314-14583/08, no existe ninguna relación, ya sea 
económica o de participación en su elaboración, entre 
dicho libro y el Gobierno de la Generalitat ¿por qué 
motivos se organizó una presentación pública a cargo 
del Gobierno en el Palacio de la Generalitat, el 5 de 
noviembre de 2008?

Palau del Parlament, 11 de diciembre 2008

José Domingo Domingo
Portavoz adjunto GP Mixto (C’s)



23 de desembre de 2008 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 379

90

TRAMITACIONS EN CURS

3.25.15.

6. Quins ha estat els resultats i/o acords assolits i quina 
és la valoració que fa el Govern del viatge del President 
de la Generalitat al Japó?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2008

Daniel Sirera i Bellés

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	l’impuls	per	a	la	conversió	de	
les	universitats	en	campus	d’excel·lència	
internacional
Tram. 314-15162/08

Formulació
Rafel Luna i Vivas, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Rafael Luna i Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contes-
tada amb resposta escrita: 

El Govern de l’Estat està impulsant la creació dels anome-
nats «campus de l’excel·lència internacional» (CEI) que 
tenen per objectiu modernitzar el sistema i millorar la 
visibilitat internacional de les universitats d’Espanya.

Una de les universitats que aspira a convertir-se en un 
dels campus d’excel·lència internacional és la Universi-
tat Rovira i Virgili de Tarragona. Alguns dels projectes 
de la URV per aconseguir convertir-se en un CEI, són 
la reconversió de la Savinosa en un centre d’estudis de 
la Mediterrània; la creació de residències per a inves-
tigadors; el centre d’acollida internacional; les noves 
instal·lacions esportives.

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamen-
tari: 

1. El Govern de la Generalitat té previst col·laborar en els 
projectes que la Universitat Rovira i Virgili pretén execu-
tar per a convertir-se en un dels Campus d’Excel·lència 
Internacional que està promovent el Govern de l’Estat? 
En cas afirmatiu, en quins termes té previst col·laborar?

2. Té coneixement el Govern de la intenció d’altres uni-
versitats de Catalunya en convertir-se en Campus d’Excel- 
lència Internacional que impulsa el Govern de l’Estat? 
En cas afirmatiu, quines universitats catalanes pretenen 
convertir-se en campus d’excel·lència internacional?

3. Des del Govern de la Generalitat s’han impulsat polí-
tiques i/o actuacions per a que les universitats catalanes 
optin a convertir-se en campus d’excel·lència interna-
cional?

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2008

Rafel Luna i Vivas

El consum de carburant i la contaminació depèn també 
en gran mesura de la forma de conducció. Adoptar deter-
minats hàbits de conducció contribueixen a l’estalvi eco-
nòmic i energètic més que determinades prohibicions.

A Catalunya, només el Reial Automòbil Club de Cata-
lunya (RACC) ha realitzat cursos a 8.500 persones per 
adoptar pautes de conducció més ecològiques. Aquests 
cursos compten amb la col·laboració de l’Estat.

Interessa saber a aquesta Diputada i el seu Grup Par-
lamentari: 

– Quins ajuts o accions ha dut a terme el Govern de la 
Generalitat per fomentar l’ensenyament de pautes de 
conducció més ecològiques entre els conductors?

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2008

M. Dolors Montserrat i Culleré

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	el	viatge	del	president	de	la	
Generalitat	al	Japó
Tram. 314-15161/08

Formulació
Daniel Sirera i Bellés, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Daniel Sirera i Bellés, diputat del Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

El President de la Generalitat ha viatjat recentment al 
Japó.

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen-
tari: 

1. Quin ha estat el cost total del viatge del President 
de la Generalitat i les persones que l’acompanyaven al 
Japó, desglossat per conceptes?

2. Quines persones i en raó de quin càrrec acompanya-
ven al President de la Generalitat al Japó i quina és la 
justificació de la seva presència?

3. En quins vols i en quines classes viatjaven cadas-
cuna de les persones que integraven la comitiva del 
Govern?

4. Quins criteris s’apliquen per tal de decidir quins 
membres de la comitiva viatges en turista, bussines o 
first class?

5. Quines empreses/institucions estaven representades 
en la comitiva que va acompanyar al President de la 
Generalitat al Japó?
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3.27. CONTROL PARLAMENTARI DE LA CORPO-
RACIó CATALANA DE MITJANS AUDIOVISU-
ALS

3.27.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta	al	Consell	de	Govern	de	la	Cor-
poració	Catalana	de	Mitjans	Audiovisu-
als	a	respondre	per	escrit	sobre	els	ter-
mes	emprats	als	espais	del	temps	dels	
mitjans	de	la	Corporació	per	a	referir-se	
a	la	Val	d’Aran
Tram. 316-00004/08

Formulació
Agustí López i Pla, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA de lA coMissió de control de l’ActuAció de 
lA corPorAció cAtAlAnA de MitjAns AudiovisuAls

Agustí López i Pla, Diputat del Grup de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 173.1 del 
Reglament de la Cambra, formula la següent pregunta 
al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans audiovisuals per tal que sigui resposta per escrit

La Televisió i la Ràdio públiques de Catalunya s’han dis-
tingit per disposar d’un pomell de meteoròlegs, els Homes 
del temps, amb una sòlida formació científica i una molt 
bona capacitat de comunicació i de fer pedagogia amb les 
manifestacions meteorològiques més vistoses.

Malgrat això, sovintegen expressions com ara la cara 
nord del Pirineu o el vessant nord del Pirineu, ambdues 
emprades indistintament, que poden portar a confusió 
a un bon nombre de televidents o radiooients, poc co-
neixedors de la muntanya catalana, que segurament no 
diferencien entre Pirineu i Prepirineu i poden pensar 
que s’està al·ludint a poblacions pirinenques com Ripoll, 
Berga, la Pobla de Segur o Sort.

Atès que l’únic territori català que pot definir-se com 
a cara o vessant nord del Pirineu és la Vall d’Aran, era 
Val d’Aran, i la seva climatologia és clarament diferent 
fins i tot a la de les comarques veïnes de l’Alta Riba-
gorça i el Pallars Sobirà, amb la qual cosa la confusió 
dels televidents i dels radiooients pot tenir repercussions 
econòmiques a les comarques de la vessant sud,

– Quin inconvenient hi ha en què cada cop que els ho-
mes del temps de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals es refereixin a la cara o vessant nord del 
Pirineu esmentin clarament la Vall d’Aran?

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2008

Agustí López i Pla
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Govern	a	respondre	per	es-
crit	sobre	els	ajuts	de	menjador	per	al	
Consell	Comarcal	del	Baix	Ebre
Tram. 314-15163/08

Formulació
Rafel Luna i Vivas, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA del PArlAMent

Rafael Luna i Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contes-
tada amb resposta escrita: 

Els darrers dies ha aparegut a la premsa que davant la 
retallada de l’aportació econòmica efectuada pel De-
partament d’Educació, el Consell Comarcal del Baix 
Ebre està disposat a renunciar a la gestió de les beques 
de menjador del proper curs escolar.

Davant aquesta situació el Consell Comarcal del Baix 
Ebre, ha manifestat que haurà de incrementar fins a 
350 el nombre de denegacions a les sol·licituds de les 
beques de menjador.

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamen-
tari: 

1. Quina és la quantitat que per el proper any 2009 pre-
veu destinar el Govern de la Generalitat en concepte 
d’ajuts individuals de menjadors per al Consell Comar-
cal del Baix Ebre?

2. Quina ha estat la quantitat que el Govern ha destinat 
per aquest mateix concepte durant aquest any 2008 per 
al Consell Comarcal del Baix Ebre?

3. Pel cas que la previsió pressupostària sigui menor pel 
2009 respecte el 2008, quins motius han justificat el de-
creixement dels recursos econòmics destinats als ajuts 
de menjadors per al Consell Comarcal del Baix Ebre?

4. Davant la reducció de l’aportació de la Generalitat 
de Catalunya per aquests ajuts, preveu el Govern com-
pensar la disminució de l’aportació amb altres ajuts per 
tal que els ajuts denegats no augmentin per el proper 
any?

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2008

Rafel Luna i Vivas



23 de desembre de 2008 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 379

92

TRAMITACIONS EN CURS

3.27.15.

sitat els homes del temps parlen del vent de Tramuntana 
referint-se tant al Pirineu de Girona com al de Ponent. 
Aquest vent és de direcció nord, i atesa la situació de 
la cadena de muntanyes, sempre al nord, la gent de les 
comarques del Pallars mai han parlat de tramuntana, 
sinó de Vent de Port, que pot tenir intensitats i durades 
similars al que bufa a les comarques gironines.

Fruit de la configuració de les valls, que en la seva gran 
majoria segueixen l’eix nord-sud, els vents caracterís-
tics del Pirineu occidental català són l’esmentat Vent de 
Port, el Llevant, vent de component est-sudest, i el Vent 
d’Aragó, vents del quadrant oest.

Al seu dia els meteoròlegs dels mitjans audiovisuals 
públics de Catalunya ja van popularitzar el terme fo-
gony, amb el que els pallaresos es refereixen a un flux 
d’aire fred i humit provinent de França que, en creuar la 
serralada, provoca al vessant sud una elevació anormal 
de la temperatura, una disminució de la humitat relativa 
i un increment considerable de la velocitat i les ràfegues 
de vent. Aquest efecte és freqüent a la tardor, l’hivern i 
la primavera i als Alps es denomina föhn o foehn.

Per tal d’evitar la confusió dels televidents i dels radio-
oients,

– Quin inconvenient hi ha en què cada cop que els ho-
mes del temps de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals es refereixin al vent de component nord 
esmentin també o alternativament la denominació de 
Vent de Port quan afecta a la zona del Pallars?

Palau del Parlament, 11 de desembre de 2008

Agustí López i Pla
Diputat del G. P. de CiU

Pregunta	al	Consell	de	Govern	de	la	
Corporació	Catalana	de	Mitjans	Audio-
visuals	a	respondre	per	escrit	sobre	l’ús	
del	terme	«vent	de	port»	als	espais	del	
temps
Tram. 316-00005/08

Formulació
Agustí López i Pla, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA de lA coMissió de control de l’ActuAció de 
lA corPorAció cAtAlAnA de MitjAns AudiovisuAls

Agustí López i Pla, Diputat del Grup de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 173.1 del 
Reglament de la Cambra, formula la següent pregunta 
al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals per tal que sigui resposta per escrit

La Televisió i la Ràdio públiques de Catalunya s’han 
distingit per disposar d’un pomell de meteoròlegs, els 
Homes del temps, amb una sòlida formació científica 
i una molt bona capacitat de comunicació i de fer pe-
dagogia amb les manifestacions meteorològiques més 
vistoses.

Malgrat això, en determinades situacions atmosfèriques 
en què els vents tenen component nord i una certa inten-
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	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la valoració que el Departament de Salut fa de la situació i els serveis de l’Hospital General de Granollers
	Tram. 311-00654/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la valoració que el Departament de Salut fa dels serveis d’urgències de l’Hospital General de Granollers
	Tram. 311-00655/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la valoració que el Departament de Salut fa del nivell de l’atenció pediàtrica al baix Montseny i al Vallès Oriental
	Tram. 311-00656/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions que el Departament de Salut té previstes per a afrontar el dèficit de l’atenció pediàtrica en diversos municipis del Vallès Oriental
	Tram. 311-00657/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la validesa de la targeta sanitària en els viatges a fora de Catalunya
	Tram. 311-00767/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions pel que fa a la prevenció de la diabetis i a la lluita contra l’obesitat excessiva com a factor de risc en la població infantil
	Tram. 311-00773/08
	Substanciació


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les revisions mèdiques que s’han fet o facilitat a les persones que van visitar la central nuclear Ascó I durant el període en què s’hi va produir la fuita radioactiva
	Tram. 311-00817/08
	Substanciació


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


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pla de xoc del Síndic de Greuges per a reduir el nombre d’agressions al personal dels centres sanitaris
	Tram. 311-01108/08
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	Tram. 314-14436/08
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides pressupostàries corresponents als 795.015,92 euros que el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació destina el 2008 al Pla de polítiques de dones 2008-2011
	Tram. 314-14437/08
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides pressupostàries corresponents als 244.172,52 euros que el Departament de Governació i Administracions Públiques destina el 2008 al Pla de polítiques de dones 2008-2011
	Tram. 314-14438/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides pressupostàries corresponents als 12.498.000 euros que el Departament de Política Territorial i Obres Públiques destina el 2008 al Pla de polítiques de dones 2008-2011
	Tram. 314-14439/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides pressupostàries corresponents als 9.530.319,04 euros que el Departament de Justícia destina el 2008 al Pla de polítiques de dones 2008-2011
	Tram. 314-14440/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per es-crit sobre les partides pressupostàriescorresponents als 627.100 euros que elDepartament d’Educació destina el 2008al Pla de polítiques de dones 2008-2011
	Tram. 314-14441/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides pressupostàries corresponents als 186.908 euros que el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació destina el 2008 al Pla de polítiques de dones 2008-2011
	Tram. 314-14442/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides pressupostàries corresponents als 2.210.329,28 eurosque el Departament de Salut destina el2008 al Pla de polítiques de dones 2008-2011
	Tram. 314-14443/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides pressupostàries corresponents als 31.946.063,02 euros que el Departament de Treball destina el 2008 al Pla de polítiques de dones 2008-2011
	Tram. 314-14444/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides pressupostàries corresponents als 313.321 euros que el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa destina el 2008 al Pla de polítiques de dones 2008-2011
	Tram. 314-14445/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides pressupostàries corresponents als 11.174.806,88 euros que el Departament d’Acció Social i Ciutadania destina el 2008 al Pla de polítiques de dones 2008-2011
	Tram. 314-14446/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides pressupostàries corresponents als 27.360.000 euros que el Departament de Medi Ambient i Habitatge destina el 2008 al Pla de polítiques de dones 2008-2011
	Tram. 314-14447/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides pressupostàries corresponents als 12.260.000 euros que l’Institut Català de les Dones destina el 2008 al Pla de polítiques de dones 2008-2011
	Tram. 314-14448/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural en el Pla de polítiques de dones 2008-2011
	Tram. 314-14449/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment de l’oferta de productes amb denominació d’origen i indicació geogràfica protegits a les línies internacionals de Renfe
	Tram. 314-14458/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les prestacions de la Cartera de serveis socials del sistema públic de serveis socials
	Tram. 314-14459/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les resolucions emeses en aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
	Tram. 314-14461/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de plans individuals d’atenció elaborats des de l’entrada en vigor de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
	Tram. 314-14462/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sol·licituds de reconeixement de drets i serveis presentades des de l’entrada en vigor de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
	Tram. 314-14463/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a detectar un possible frau sanitari
	Tram. 314-14478/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions que duu a terme quan detecta un possible frau sanitari
	Tram. 314-14479/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades relatives al frau sanitari detectat el 2007
	Tram. 314-14480/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades relatives al frau sanitari detectat el 2006
	Tram. 314-14481/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades relatives al frau sanitari detectat el 2005
	Tram. 314-14482/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els àmbits de la gestió sanitària en què s’ha detectat frau
	Tram. 314-14483/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les unitats funcionals de salut laboral creades del 2007 ençà
	Tram. 314-14534/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la implementació del programa «Salut i escola» en els centres d’ensenyament secundari
	Tram. 314-14536/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escritsobre l’adopció internacional a Etiòpia
	Tram. 314-14542/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el trasllat del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 314-14574/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de posada en funcionament de les instal·lacions definitives dels centres educatius amb barracots
	Tram. 314-14585/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau d’execució del pressupost de la Secretaria de Comerç i Turisme del 2007
	Tram. 314-14589/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les partides del pressupost del 2007 de creació de producte, de promoció i de recerca i formació amb relació al turisme
	Tram. 314-14590/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els equipaments complementaris de cada zona escolar de Barcelona
	Tram. 314-14591/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de plans educatius d’entorn a Barcelona
	Tram. 314-14598/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de plans educatius d’entorn previstos fins al 2010
	Tram. 314-14599/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nomenament de l’assessor especial del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa
	Tram. 314-14601/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau d’execució de les obres de les casernes dels Mossos d’Esquadra als barris de l’Eixample, Sarrià - Sant Gervasi i Sant Martí de Provençals, de Barcelona, i la data prevista de posada en funcionament
	Tram. 314-14603/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de detinguts pels Mossos d’Esquadra, a Barcelona, del 2007 ençà
	Tram. 314-14604/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inclusió en el Pla director urbanístic de l’àrea residencial estratègica de la Porta Sud de Terrassa (Vallès Occidental) d’una nova estació de Ferrocarrils de la Generalitat
	Tram. 314-14611/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el termini d’execució de les rondes del Maresme
	Tram. 314-14612/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a desbloquejar la situació generada per la creació d’un certificat d’aptitud professional per als conductors de transport públic col·lectiu
	Tram. 314-14613/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre d’usuaris de la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils de la Generalitat del 2003 ençà
	Tram. 314-14614/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de la plantilla de l’Institut Català del Sòl del 2004 ençà
	Tram. 314-14615/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els controls del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural dels productes agrícoles i ramaders de fora de Catalunya
	Tram. 314-14616/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’exigència dels controls dels productes ramaders i agrícoles de fora de Catalunya
	Tram. 314-14617/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les anàlisis dels riscos sanitaris i fitosanitaris dels productes agrícoles i ramaders de fora de la Unió Europea
	Tram. 314-14618/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la traçabilitat dels productes alimentaris de fora de Catalunya
	Tram. 314-14619/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies per robatoris en explotacions agràries i ramaderes els darrers tres anys
	Tram. 314-14620/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients presentats i aprovats amb relació al Pla de reestructuració de la vinya
	Tram. 314-14621/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients aprovats amb relació a la primera instal·lació de joves i als ajuts a la modernització de les explotacions agràries
	Tram. 314-14622/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professors destinats als serveis territorials del Departament d’Educació a Girona del 2003 ençà
	Tram. 314-14625/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professors destinats als serveis territorials del Departament d’Educació a Lleida del 2003 ençà
	Tram. 314-14626/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professors destinats als serveis territorials del Departament d’Educació a Tarragona del 2003 ençà
	Tram. 314-14627/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professors destinats als serveis territorials del Departament d’Educació a les Terres de l’Ebre del 2003 ençà
	Tram. 314-14628/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professors destinats als serveis territorials del Departament d’Educació a Mataró (Maresme) del 2003 ençà
	Tram. 314-14629/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professors destinats als serveis territorials del Departament d’Educació a Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat) del 2003 ençà
	Tram. 314-14630/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de professors destinats als serveis territorials a Barcelona Comarques del Departament d’Educació del 2003 ençà
	Tram. 314-14631/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts destinats a l’empresa Nissan els darrers cinc anys
	Tram. 314-14632/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reforma dels despatxos dels seus membres i d’alts càrrecs dutes a terme del juny del 2007 ençà
	Tram. 314-14634/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’efectius dels Mossos d’Esquadra destinats a Barcelona el 2009 i el 2010
	Tram. 314-14643/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sol·licituds del finançament que atorga l’1% cultural presentades per l’Ajuntament de Barcelona
	Tram. 314-14644/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els solars de l’Institut Català del Sòl
	Tram. 314-14646/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol seguit pels centres proveïdors del Servei Català de la Salut pel que fa a òrgans extirpats i extremitats amputades per intervencions quirúrgiques
	Tram. 314-14647/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions de funcionament i ocupació de la Ciutat de Repòs i Vacances de Tarragona
	Tram. 314-14648/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions d’inversions, rehabilitació i millorament de la Ciutat de Repòs i Vacances de Tarragona
	Tram. 314-14649/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista d’aprovació del Pla de gestió de l’espai fluvial del baix Ter
	Tram. 314-14651/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la durada prevista de les actuacions del Pla de gestió de l’espai fluvial del baix Ter
	Tram. 314-14652/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista d’execució de les actuacions necessàries per a evitar els problemes causats per les crescudes del riu Daró a la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà)
	Tram. 314-14653/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista d’execució de les actuacions necessàries per a evitar els problemes causats per les crescudes del riu Daró a Serra de Daró (Baix Em-pordà)
	Tram. 314-14654/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions de construcció d’un consultori local a Verges (Baix Empordà)
	Tram. 314-14655/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes mantinguts amb l’Ajuntament de Verges (Baix Empordà) amb relació a la construcció d’un consultori local
	Tram. 314-14656/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista d’inici de la construcció d’un consultori local a Verges (Baix Empordà)
	Tram. 314-14657/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data prevista de posada en funcionament d’un consultori local a Verges (Baix Empordà)
	Tram. 314-14658/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’emplaçament a Barcelona de la secció d’urbanisme del Museu Nacional d’Arquitectura i Urbanisme
	Tram. 314-14659/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la subvenció per a enllumenat públic sol·licitada per l’Ajuntament de Cabra del Camp (Alt Camp)
	Tram. 314-14673/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els nomenaments de personal eventual a la Conselleria d’Innovació, Universitats i Empresa
	Tram. 314-14674/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les funcions del personal eventual de la Conselleria d’Innovació, Universitats i Empresa
	Tram. 314-14675/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicació de llocs de treball de personal eventual de la Generalitat
	Tram. 314-14676/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la publicació en el web del Departament de Governació i Administracions Públiques d’un lloc de treball corresponent a un nomenament de personal eventual
	Tram. 314-14677/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els llocs de treball de personal eventual de la Generalitat que no han estat publicats
	Tram. 314-14678/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les presentacions dutes a terme de menors estrangers indocumentats per a ésser tutelats els anys 2007 i 2008
	Tram. 314-14686/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sentències amb penes relatives a treballs a favor de la comunitat dictades a Barcelona el 2008 i les finalment executades
	Tram. 314-14689/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones ingressades en centres penitenciaris de Barcelona els anys 2007 i 2008
	Tram. 314-14692/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adquisició d’un edifici singular a Barcelona o a l’àrea metropolitana per a instal·lar un centre de dades i comunicació
	Tram. 314-14704/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la plaga de la Tuta absoluta
	Tram. 314-14726/08
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la licitació d’un contracte de serveis del Departament de Governació i Administracions Públiques
	Tram. 314-14829/08
	Resposta del Govern
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	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre una afirmació relativa a les queixes de la Generalitat i la invitació de corresponsals
	Tram. 311-01456/08
	Anunci
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	Tram. 311-01463/08
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la projecció de l’obra d’artistes plàstics en museus i sales d’art internacionals
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	Tram. 311-01486/08
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les gestions prèvies a l’audiència del president de la Generalitat davant del rei del Marroc
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	Tram. 311-01501/08
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el tancament previst de l’Oficina d’Acció Ciutadana de Sant Roc, a Badalona (Barcelonès)
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	Tram. 314-15117/08
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del conveni signat entre el Departament de Benestar i Família i l’Ajuntament de la Sénia (Montsià) per a l’ampliació d’una residència i un centre de dia per a gent gran
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Projecte de decret regulador del procediment administratiu aplicable per a la implantació de parcs eòlics i instal·lacions fotovoltaiques a Catalunya
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impuls per a la conversió de les universitats en campus d’excel·lènciainternacional
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