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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 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 suport a les entitats socials
Tram. 310-00172/09
Substanciació p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la connexió ferroviària del port de Tarragona
Tram. 310-00173/09
Substanciació p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la intenció de la delegada del Govern de l’Estat d’obli-
gar els ajuntaments a hissar la bandera espanyola
Tram. 310-00174/09
Substanciació p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els afectats per les participacions preferents
Tram. 310-00175/09
Substanciació p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el Centre Recreatiu Turístic de Vila-seca i Salou
Tram. 310-00176/09
Substanciació p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les informacions aparegudes a la premsa amb rela-
ció a les activitats del secretari general del Departament de 
Cultura
Tram. 310-00177/09
Substanciació p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el model del transport públic i l’entrada en vigor del 
nou model tarifari
Tram. 310-00178/09
Substanciació p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el Mobile World Congress, que ha tingut lloc a Barce-
lona del 27 de febrer a l’1 de març de 2012
Tram. 310-00179/09
Substanciació p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els objectius de les darreres actuacions i iniciatives 
del Departament d’Interior
Tram. 310-00180/09
Substanciació p. 22

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de llits hospitalaris en data de l’1 de gener del 2011 
i de l’1 de novembre de 2011
Tram. 314-14764/09
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de la construcció d’un nou institut a Breda (Selva)
Tram. 314-14877/09
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la construcció d’una escola nova en substitució de l’Escola 
Montseny, a Breda (Selva)
Tram. 314-14878/09
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els ajuts atorgats el 2011 per al foment de les actuacions en 
el medi rural i pesquer que afavoreixin la integració de les 
dones
Tram. 314-14901/09
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts atorgats a dones el 2011 per a inversions en plans de 
millorament i per a joves agricultores
Tram. 314-14902/09
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
estudis indicadors de la representació paritària en el món 
rural
Tram. 314-14903/09
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de dones titulars d’explotacions agràries que s’han 
adreçat el 2011 als centres d’assessorament agrari
Tram. 314-14904/09
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts atorgats per a prioritzar els projectes promoguts per 
dones de les zones rurals
Tram. 314-14905/09
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts atorgats el 2011 per al foment de la creació i el man-
teniment dels llocs de treball de dones de les zones rurals
Tram. 314-14906/09
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts atorgats el 2011 als grups d’acció local que participen 
en el Leader Plus i sobre el percentatge d’aquests atorgats a 
dones de menys de quaranta anys
Tram. 314-14908/09
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de subvencions atorgades el 2011 a projectes de 
col·laboració en campanyes agràries per a activitats de fo-
ment de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes
Tram. 314-14909/09
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’increment d’ajuts a projectes promoguts per dones titulars 
d’explotacions agràries
Tram. 314-14911/09
Resposta del Govern p. 25

Tres fascicles Fascicle primer



20 de març de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 277

SUMARI 2

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions dutes a terme el 2011 per a prioritzar projectes 
promoguts per dones titulars d’explotacions agràries
Tram. 314-14912/09
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts atorgats el 2011 per a l’accés de les dones a la cotitula-
ritat de les explotacions agràries
Tram. 314-14913/09
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’ajuts atorgats el 2011 en el món rural a dones amb 
discapacitat, amb càrregues familiars o en situació de pre-
carietat econòmica
Tram. 314-14914/09
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la col·laboració en accions i campanyes relatives als drets 
humans laborals de les dones en països en vies de desen-
volupament
Tram. 314-14915/09
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions dutes a terme el 2011 per a enfortir la participació 
sindical de les dones en països en vies de desenvolupament
Tram. 314-14916/09
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
subvencions atorgades el 2011 per a projectes de coopera-
ció al desenvolupament per a la participació de les dones en 
el món sindical
Tram. 314-14917/09
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assignació mensual a José Montilla, expresident de la Ge-
neralitat, per la seva condició de senador
Tram. 314-14927/09
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
sosteniment de l’oficina de José Montilla, expresident de la 
Generalitat, havent estat nomenat senador
Tram. 314-14928/09
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’obertura del centre penitenciari Mas d’Enric, al Catllar (Tar-
ragonès)
Tram. 314-14930/09
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dotació de personal de vigilància per al centre penitenciari 
Mas d’Enric, al Catllar (Tarragonès)
Tram. 314-14931/09
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dotació de personal de tractament per al centre penitenciari 
Mas d’Enric, al Catllar (Tarragonès)
Tram. 314-14932/09
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
garantiment de l’accés en transport públic al centre peniten-
ciari Mas d’Enric, al Catllar (Tarragonès)
Tram. 314-14933/09
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
garantiment de l’accés en transport públic a la plantilla del 
centre penitenciari Mas d’Enric, al Catllar (Tarragonès)
Tram. 314-14934/09
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte del Fòrum de la Justícia de Tarragona
Tram. 314-14935/09
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions dutes a terme amb relació al projecte del Fòrum de 
la Justícia de Tarragona
Tram. 314-14936/09
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions dutes a terme amb relació al projecte del Fòrum de 
la Justícia de Tarragona que han estat anul·lades del gener 
de 2011 ençà
Tram. 314-14937/09
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions dutes a terme amb relació al projecte del Fòrum de 
la Justícia de Tarragona que han estat ajornades del gener 
de 2011 ençà
Tram. 314-14938/09
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
investigació duta a terme pel Servei de Protecció de la Na-
tura de la Guàrdia Civil sobre l’abocament de residus indus-
trials en el dipòsit de runes de Callús (Bages) efectuat per 
Gestora de Runes del Bages
Tram. 314-15003/09
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
obres de desdoblament de la carretera N-II a les comarques 
de Girona
Tram. 314-15006/09
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ús de la força en la intervenció policial del 2 de desembre 
de 2011 a la presó Model de Barcelona
Tram. 314-15009/09
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
posada en funcionament i el cost del projecte del camp de 
futbol del carrer de l’Energia, de Barcelona
Tram. 314-15107/09
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
despesa anual en bonificacions de peatges per a residents o 
usuaris habituals els anys 2010 i 2011
Tram. 314-15110/09
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius per a prescindir del servei de prevenció de salut la-
boral del Departament d’Interior
Tram. 314-15111/09
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
destinació de les infermeries del Departament d’Interior
Tram. 314-15112/09
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compliment de la legislació en matèria de prevenció de ris-
cos laborals per part del Departament d’Interior
Tram. 314-15113/09
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
participació de la Generalitat a la Cimera del Canvi Climàtic 
de Durban
Tram. 314-15221/09
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat del Pla de mitigació de les emissions 2013-2020
Tram. 314-15222/09
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nou retard en la reducció d’emissions per a lluitar contra el 
canvi climàtic
Tram. 314-15223/09
Resposta del Govern p. 35
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
interessos que han marcat l’agenda del canvi climàtic
Tram. 314-15224/09
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’avançament de la reducció d’emissions contaminants al 
2020
Tram. 314-15225/09
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
posada en marxa d’un fons verd pel clima posterior al 2012 
sense finançament públic
Tram. 314-15226/09
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pla funcional i la redacció del projecte d’ampliació del con-
sultori local Almeda, d’acord amb el conveni signat entre el 
Departament de Salut i l’Ajuntament de Cornellà de Llobre-
gat (Baix Llobregat) per al període 2008-2013
Tram. 314-15227/09
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el pla funcional, la redacció del projecte i l’inici de les obres 
del centre d’urgències d’atenció primària i del servei de di-
agnòstic per la imatge al barri de la Gavarra, d’acord amb 
el conveni signat entre el Departament de Salut i l’Ajunta-
ment de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) per al perí-
ode 2008-2013
Tram. 314-15228/09
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte d’obres de remodelació del CAP Cornellà-Gavarra, 
d’acord amb el conveni signat entre el Departament de Salut 
i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) per 
al període 2008-2013
Tram. 314-15229/09
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’adequació dels espais i l’ampliació del sector Ribera Sali-
nas del CAP Martí Julià, d’acord amb el conveni signat entre 
el Departament de Salut i l’Ajuntament de Cornellà de Llo-
bregat (Baix Llobregat) per al període 2008-2013
Tram. 314-15230/09
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el projecte d’obres de remodelació del CAP Sant Ildefons, 
d’acord amb el conveni signat entre el Departament de Salut 
i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) per 
al període 2008-2013
Tram. 314-15231/09
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’adequació de les plantilles d’atenció primària amb relació a 
l’augment de població, d’acord amb el conveni signat entre 
el Departament de Salut i l’Ajuntament de Cornellà de Llo-
bregat (Baix Llobregat) per al període 2008-2013
Tram. 314-15232/09
Resposta del Govern p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
potenciació del control de l’anticoagulació oral als centres 
d’atenció primària, d’acord amb el conveni signat entre el 
Departament de Salut i l’Ajuntament de Cornellà de Llobre-
gat (Baix Llobregat) per al període 2008-2013
Tram. 314-15233/09
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
implantació de la cirurgia menor, d’acord amb el conveni sig-
nat entre el Departament de Salut i l’Ajuntament de Cornellà 
de Llobregat (Baix Llobregat) per al període 2008-2013
Tram. 314-15234/09
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre un 
nou model d’atenció a l’edat pediàtrica amb equips compar-
tits, d’acord amb el conveni signat entre el Departament de 

Salut i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) 
per al període 2008-2013
Tram. 314-15235/09
Resposta del Govern p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la potenciació del protocol Prealt en adults i la implantació 
d’aquest protocol en nens, d’acord amb el conveni signat 
entre el Departament de Salut i l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat (Baix Llobregat) per al període 2008-2013
Tram. 314-15236/09
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el millorament dels circuits de diagnòstic ràpid del càncer 
establerts i la implantació del circuit de diagnòstic ràpid del 
càncer de bufeta i de pròstata, d’acord amb el conveni sig-
nat entre el Departament de Salut i l’Ajuntament de Cornellà 
de Llobregat (Baix Llobregat) per al període 2008-2013
Tram. 314-15237/09
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
consens de les guies de pràctica i terapèutiques entre l’aten-
ció primària i l’atenció especialitzada, d’acord amb el con-
veni signat entre el Departament de Salut i l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) per al període 2008-
2013
Tram. 314-15238/09
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
desenvolupament del programa d’atenció domiciliària ur-
gent en salut mental, d’acord amb el conveni signat entre el 
Departament de Salut i l’Ajuntament de Cornellà de Llobre-
gat (Baix Llobregat) per al període 2008-2013
Tram. 314-15239/09
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
desenvolupament d’un sistema comú de triatge per a les ur-
gències entre els centres d’atenció primària i els hospitals, 
d’acord amb el conveni signat entre el Departament de Salut 
i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) per 
al període 2008-2013
Tram. 314-15240/09
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’establiment de circuits, fluxos i canals d’accés adequats 
entre el centre d’urgències d’atenció primària i els serveis 
d’urgències dels hospitals de referència, d’acord amb el 
con  veni signat entre el Departament de Salut i l’Ajuntament 
de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) per al període 
2008-2013
Tram. 314-15241/09
Resposta del Govern p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
desenvolupament del cribratge poblacional del càncer de 
còlon i recte en la població diana, d’acord amb el conveni 
signat entre el Departament de Salut i l’Ajuntament de Cor-
nellà de Llobregat (Baix Llobregat) per al període 2008-2013
Tram. 314-15242/09
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts concedits per a la rehabilitació d’habitatges el 2010 i 
el 2011
Tram. 314-15261/09
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds per a fer el test de l’edifici el 2010 i el 2011
Tram. 314-15262/09
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
edificis sotmesos a la inspecció tècnica dels edificis en data 
del 19 de desembre de 2011
Tram. 314-15263/09
Resposta del Govern p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’unitats de tren dels Ferrocarrils de la Generalitat 
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i dels serveis de rodalia i regionals de Renfe que estan en 
funcionament
Tram. 314-15264/09
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
estacions de metro i dels Ferrocarrils de la Generalitat que 
estan en obres per a fer-les accessibles
Tram. 314-15265/09
Resposta del Govern p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
expedients i la construcció d’habitatges de protecció oficial 
el 2011
Tram. 314-15266/09
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
drets liquidats i la recaptació del cànon de l’aigua el 2010 i 
el 2011
Tram. 314-15267/09
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
habitatges i els contractes de lloguer de la borsa d’habitat-
ges de lloguer el 2011
Tram. 314-15268/09
Resposta del Govern p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques de les administracions partici-
pants al Contracte programa del transport públic de l’Autori-
tat del Transport Metropolità en el període 2007-2011
Tram. 314-15269/09
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
validacions de títols integrats en el sistema tarifari integrat 
de l’Autoritat del Transport Metropolità del 2007 al 2011
Tram. 314-15271/09
Resposta del Govern p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
contractes d’arrendament de trens dels operadors de trans-
port públic en què participa la Generalitat
Tram. 314-15272/09
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’ajuts nous per al pagament de lloguers que han 
estat concedits entre l’1 de gener i el 30 de novembre de 
2011
Tram. 314-15277/09
Resposta del Govern p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import dels ajuts nous per al pagament de lloguers que 
han estat concedits entre l’1 de gener i el 30 de novembre 
de 2011
Tram. 314-15278/09
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’ajuts nous per al pagament de quotes hipotecàri-
es que han estat concedits entre l’1 de gener i el 30 de no-
vembre de 2011
Tram. 314-15279/09
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import dels ajuts nous per al pagament de quotes hipote-
càries que han estat concedits entre l’1 de gener i el 30 de 
novembre de 2011
Tram. 314-15280/09
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’ajuts per al pagament de lloguers que han estat 
denegats entre l’1 de gener i el 30 de novembre de 2011
Tram. 314-15281/09
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’ajuts per al pagament de lloguers que han estat 
retirats entre l’1 de gener i el 30 de novembre de 2011
Tram. 314-15282/09
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de contractes de subministrament d’aigua potable 
als quals s’ha aplicat la tarifació social o bonificació per cri-
teris socials en el cànon de l’aigua en data del 30 de novem-
bre de 2011
Tram. 314-15283/09
Resposta del Govern p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import de les reduccions per l’aplicació de la tarifació social 
o bonificació per criteris socials en el cànon de l’aigua con-
cedides a contractes de subministrament d’aigua potable en 
data del 30 de novembre de 2011
Tram. 314-15284/09
Resposta del Govern p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de contractes de subministrament d’aigua potable 
als quals s’ha aplicat la bonificació per criteris socials
Tram. 314-15286/09
Resposta del Govern p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import de les bonificacions per criteris socials aplicades a 
contractes de subministrament d’aigua
Tram. 314-15287/09
Resposta del Govern p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’activitat dels ecoparcs i la previsió per a construir-ne de 
nous
Tram. 314-15307/09
Resposta del Govern p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la recollida selectiva del 2009 ençà
Tram. 314-15308/09
Resposta del Govern p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
producció i la despesa de les dessalinitzadores
Tram. 314-15310/09
Resposta del Govern p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ocupació il·legal dels habitatges públics
Tram. 314-15311/09
Resposta del Govern p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
recaptació del cànon de residus del 2010 ençà
Tram. 314-15312/09
Resposta del Govern p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a disminuir el nivell de trihalometans a l’aigua 
de consum a l’àrea metropolitana de Barcelona del 2010 
ençà
Tram. 314-15314/09
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
consum mitjà d’aigua per habitant del 2010 ençà
Tram. 314-15315/09
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost dels projectes relatius a la Llei de barris
Tram. 314-15316/09
Resposta del Govern p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de petites i mitjanes empreses, treballadors autò-
noms i emprenedors que s’han beneficiat de les línies finan-
ceres de l’Institut Català de Finances en l’exercici 2011
Tram. 314-15319/09
Resposta del Govern p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import del pressupost acordat amb el Govern de l’Estat pel 
traspàs de la carretera N-II el 2010
Tram. 314-15340/09
Resposta del Govern p. 51
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Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infraccions de trànsit detectades el 2010 i el 2011 
per diversos radars
Tram. 314-15483/09 a 314-15497/09, 314-15499/09 a 314-
15520/09, 314-15522/09 a 314-15532/09, 314-15534/09 
a 314-15573/09, 314-15575/09 a 314-15577/09, 314-
15579/09 a 314-15582/09 i 314-15584/09 a 314-15688/09
Resposta conjunta del Govern p. 52

Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre la 
recaptació per les infraccions de trànsit detectades el 2010 i 
el 2011 per diversos radars
Tram. 314-15689/09 a 314-15703/09, 314-15705/09 a 314-
15726/09, 314-15728/09 a 314-15738/09, 314-15740/09 
a 314-15779/09, 314-15781/09 a 314-15783/09, 314-
15785/09 a 314-15788/09 i 314-15790/09 a 314-15894/09
Resposta conjunta del Govern p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reducció de l’horari de funcionament de la unitat hemodinà-
mica de l’Hospital Joan XXIII, de Tarragona
Tram. 314-15902/09
Resposta del Govern p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
negociacions amb el grup nord-americà Las Vegas Sand so-
bre l’emplaçament d’un macrocomplex de lleure a Catalunya
Tram. 314-15959/09
Resposta del Govern p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les possibilitats que s’instal·li un macrocomplex de lleure a 
Catalunya
Tram. 314-15960/09
Resposta del Govern p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
repercussió en el producte interior brut de l’emplaçament a 
Catalunya del macrocomplex de lleure Las Vegas
Tram. 314-15961/09
Resposta del Govern p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
volum d’inversió derivat de l’emplaçament a Catalunya del 
macrocomplex de lleure Las Vegas
Tram. 314-15962/09
Resposta del Govern p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
llocs de treball que es poden crear amb l’emplaçament a Ca-
talunya del macrocomplex de lleure Las Vegas
Tram. 314-15963/09
Resposta del Govern p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’emplaçament idoni per al macrocomplex de lleure Las 
Vegas
Tram. 314-15964/09
Resposta del Govern p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
modificacions legislatives que comportaria l’emplaçament a 
Catalunya del macrocomplex de lleure Las Vegas
Tram. 314-15965/09
Resposta del Govern p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
modificació de la legislació per a fer possible l’emplaçament 
a Catalunya del macrocomplex de lleure Las Vegas
Tram. 314-15966/09
Resposta del Govern p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
predisposició del Govern de l’Estat a modificar la normativa 
per a afavorir la instal·lació del macrocomplex de lleure Las 
Vegas
Tram. 314-15967/09
Resposta del Govern p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’impacte ambiental de l’emplaçament a Catalunya del ma-
crocomplex de lleure Las Vegas
Tram. 314-15968/09
Resposta del Govern p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’impacte energètic de l’emplaçament a Catalunya del ma-
crocomplex de lleure Las Vegas
Tram. 314-15969/09
Resposta del Govern p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’impacte sobre l’impacte paisatgístic de l’emplaçament a 
Catalunya del macrocomplex de lleure Las Vegas
Tram. 314-15970/09
Resposta del Govern p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’associació de la marca Catalunya amb el macrocomplex de 
lleure Las Vegas
Tram. 314-15971/09
Resposta del Govern p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
conflictes d’interessos dels membres dels consells d’admi-
nistració dels consorcis sanitaris
Tram. 314-15987/09
Resposta del Govern p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
concursos públics i els contractes menors per a la prestació 
de serveis sanitaris que han estat adjudicats al Grup Serhs 
del 2000 ençà
Tram. 314-15988/09
Resposta del Govern p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
un possible conflicte d’interessos d’un membre del Consell 
d’Administració del Consorci de Salut i Social de Catalu-
nya, SA
Tram. 314-15989/09
Resposta del Govern p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
projectes d’inversió en infraestructures de GISA a Barcelona
Tram. 314-16047/09
Resposta del Govern p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ingressos percebuts del cànon de disposició de residus del 
2009 al 2011
Tram. 314-16106/09
Resposta del Govern p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ingrés tributari derivat de l’impost sobre grans establiments 
comercials a Barcelona del 2009al 2011
Tram. 314-16173/09
Resposta del Govern p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ingrés tributari derivat del tram autonòmic de l’impost so-
bre la renda de les persones físiques a Barcelona del 2004 
al 2011
Tram. 314-16176/09
Resposta del Govern p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ingrés tributari derivat de l’impost que grava les activitats 
de joc, d’envit o d’atzar a Barcelona el 2010 i el 2011
Tram. 314-16177/09
Resposta del Govern p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ingrés tributari derivat de l’impost sobre successions i do-
nacions, a Barcelona, el 2010 i el 2011
Tram. 314-16193/09
Resposta del Govern p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ingrés tributari derivat de l’impost sobre transmissions pa-
trimonials i actes jurídics documentats, a Barcelona, el 2010 
i el 2011
Tram. 314-16197/09
Resposta del Govern p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de petites i mitjanes empreses i autònoms que s’han 
beneficiat de les línies financeres de l’Institut Català de Fi-
nances a Barcelona el 2010 i el 2011
Tram. 314-16199/09
Resposta del Govern p. 59
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de tramitació i d’execució dels projectes relacionats 
amb la salut mental a Barcelona en data del 31 de desem-
bre de 2011 i el cost definitiu dels equipaments que ja estan 
acabats
Tram. 314-16243/09
Resposta del Govern p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de tramitació i d’execució dels projectes relacionats 
amb els centres sociosanitaris a Barcelona en data del 31 de 
desembre de 2011 i el cost definitiu dels equipaments que ja 
estan acabats
Tram. 314-16244/09
Resposta del Govern p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’execució de la construcció dels centres d’atenció 
primària a Barcelona en data del 31 de desembre de 2011 
i la previsió d’assignació de partida pressupostària el 2012
Tram. 314-16245/09
Resposta del Govern p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de tramitació dels projectes relatius a la salut mental 
a Barcelona inclosos en el Conveni de millora de la xarxa sa-
nitària 2008-2015 i les partides pressupostàries assignades 
el 2011 i el 2012
Tram. 314-16246/09
Resposta del Govern p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de tramitació dels projectes relatius als centres socio-
sanitaris a Barcelona inclosos en el Conveni de millora de la 
xarxa sanitària 2008-2015 i les partides pressupostàries as-
signades el 2011 i el 2012
Tram. 314-16247/09
Resposta del Govern p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de metges i infermers de l’atenció primària que hi ha 
a Barcelona en data del 31 de desembre de 2011
Tram. 314-16248/09
Resposta del Govern p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
centres d’atenció primària continuada i d’urgències d’aten-
ció primària que hi ha a Barcelona en data del 31 de desem-
bre de 2011
Tram. 314-16249/09
Resposta del Govern p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
centres d’atenció primària que hi ha a Barcelona en data del 
31 de desembre de 2011
Tram. 314-16250/09
Resposta del Govern p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’execució de la construcció dels centres d’atenció 
primària a Barcelona en data del 31 de desembre de 2011 i el 
cost definitiu dels equipaments que ja estan acabats
Tram. 314-16251/09
Resposta del Govern p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de tramitació dels projectes relatius als centres hospi-
talaris a Barcelona en data del 31 de desembre de 2011 i el 
cost definitiu dels equipaments que ja estan acabats
Tram. 314-16252/09
Resposta del Govern p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nomenament de Ramon Bagó com a membre del Consell 
d’Administració del Consorci de Salut i Social de Catalunya i 
sobre l’adjudicació de contractes al Grup Serhs
Tram. 314-16332/09
Resposta del Govern p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de llits disponibles a l’Hospital Verge 
de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16411/09
Resposta del Govern p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de llits disponibles, per tipus i espe-
cialitat, a l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16412/09
Resposta del Govern p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de programacions quirúrgiques a 
l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16413/09
Resposta del Govern p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de programacions quirúrgiques amb 
ingrés a l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16414/09
Resposta del Govern p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de programacions quirúrgiques ambu-
latòries a l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16415/09
Resposta del Govern p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de programacions de consultes ex-
ternes a l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16416/09
Resposta del Govern p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de programacions de proves diagnòs-
tiques a l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16417/09
Resposta del Govern p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre d’urgències ateses a l’Hospital Verge 
de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16418/09
Resposta del Govern p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’evolució del nombre d’urgències amb ingrés ateses a 
l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16419/09
Resposta del Govern p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre d’urgències ambulatòries ateses a 
l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16420/09
Resposta del Govern p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la contractació del Servei Català de la Salut 
amb l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16421/09
Resposta del Govern p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la facturació a tercers obligats al pagament a 
l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16422/09
Resposta del Govern p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les despeses anuals a l’Hospital Verge de la 
Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16423/09
Resposta del Govern p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels ingressos a l’Hospital Verge de la Cinta, de 
Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16424/09
Resposta del Govern p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels resultats comptables a l’Hospital Verge de la 
Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16425/09
Resposta del Govern p. 64
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’endeutament a l’Hospital Verge de la Cinta, de 
Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16426/09
Resposta del Govern p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les inversions de l’Hospital Verge de la Cinta, 
de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16427/09
Resposta del Govern p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les amortitzacions de l’Hospital Verge de la 
Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16428/09
Resposta del Govern p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les altes d’hospitalització a l’Hospital Verge de 
la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16429/09
Resposta del Govern p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les altes d’hospitalització, per especialitats, a 
l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16430/09
Resposta del Govern p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de consultes externes a l’Hospital Ver-
ge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16431/09
Resposta del Govern p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les estades hospitalàries a l’Hospital Verge de 
la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16432/09
Resposta del Govern p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels indicadors de complexitat de l’Hospital Verge 
de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16433/09
Resposta del Govern p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la productivitat a l’Hospital Verge de la Cinta, 
de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16434/09
Resposta del Govern p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la plantilla de l’Hospital Verge de la Cinta, de 
Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16435/09
Resposta del Govern p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
manteniment del nivell d’activitat assistencial de l’Hospital 
Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16436/09
Resposta del Govern p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el manteniment de les especialitats mèdiques de l’Hospital 
Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16437/09
Resposta del Govern p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
continuïtat de l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa, com a 
centre hospitalari de referència a les Terres de l’Ebre
Tram. 314-16438/09
Resposta del Govern p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de llits de malalts aguts necessari perquè l’Hospital 
Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre), sigui viable i sos-
tenible
Tram. 314-16439/09
Resposta del Govern p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la plantilla de professionals, per categories, a 
l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16440/09
Resposta del Govern p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de llits disponibles a l’Hospital Comar-
cal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16441/09
Resposta del Govern p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de llits disponibles, per tipus i especi-
alitat, a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16442/09
Resposta del Govern p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de programacions quirúrgiques a 
l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16443/09
Resposta del Govern p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de programacions quirúrgiques amb 
ingrés a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16444/09
Resposta del Govern p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de programacions quirúrgiques ambu-
latòries a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16445/09
Resposta del Govern p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de programacions de consultes ex-
ternes a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16446/09
Resposta del Govern p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de programacions de proves diagnòs-
tiques a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16447/09
Resposta del Govern p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre d’urgències ateses a l’Hospital Co-
marcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16448/09
Resposta del Govern p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’evolució del nombre d’urgències amb ingrés ateses a 
l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16449/09
Resposta del Govern p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre d’urgències ambulatòries ateses a 
l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16450/09
Resposta del Govern p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la contractació del Servei Català de la Salut 
amb l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16451/09
Resposta del Govern p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la facturació a tercers obligats al pagament a 
l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16452/09
Resposta del Govern p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les despeses anuals a l’Hospital Comarcal de 
Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16453/09
Resposta del Govern p. 68
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels ingressos a l’Hospital Comarcal de Móra 
d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16454/09
Resposta del Govern p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels resultats comptables a l’Hospital Comarcal 
de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16455/09
Resposta del Govern p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’endeutament a l’Hospital Comarcal de Móra 
d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16456/09
Resposta del Govern p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les inversions a l’Hospital Comarcal de Móra 
d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16457/09
Resposta del Govern p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les amortitzacions en el període 2004-2011 de 
l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16458/09
Resposta del Govern p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les altes d’hospitalització de l’Hospital Comar-
cal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16459/09
Resposta del Govern p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de les altes d’hospitalització, per especialitats, de 
l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16460/09
Resposta del Govern p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de consultes externes de l’Hospital 
Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16461/09
Resposta del Govern p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre d’estades hospitalàries a l’Hospital 
Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16462/09
Resposta del Govern p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels indicadors de complexitat de l’Hospital Co-
marcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16463/09
Resposta del Govern p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució dels indicadors de productivitat de l’Hospital Co-
marcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16464/09
Resposta del Govern p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la plantilla de l’Hospital Comarcal de Móra 
d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16465/09
Resposta del Govern p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la plantilla de professionals, per categories, a 
l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16469/09
Resposta del Govern p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’anticoncepció d’emergència i de la interrupció 
voluntària de l’embaràs, quirúrgics i farmacològics, del 2006 
al 2011 i la previsió per al període 2012-2015
Tram. 314-16556/09
Resposta del Govern p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’avaluació del Departament de Salut dels programes d’infer-

meria i dels treballs i acords amb el Consell de la Professió 
Infermera de Catalunya el 2011
Tram. 314-16560/09
Resposta del Govern p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reorganització dels serveis d’hemodinàmica de la xarxa hos-
pitalària d’utilització pública
Tram. 314-16567/09
Resposta del Govern p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els temes tractats en la reunió entre el conseller de Benes-
tar Social i Família i la ministra de Sanitat, Serveis Socials i 
Igualtat del 23 de gener de 2012
Tram. 314-16572/09
Resposta del Govern p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
compromisos i acords assolits en la reunió entre el conseller 
de Benestar Social i Família i la ministra de Sanitat, Serveis 
Socials i Igualtat del 23 de gener de 2012
Tram. 314-16573/09
Resposta del Govern p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reunió entre el conseller de Benestar Social i Família i la mi-
nistra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat del 23 de gener 
de 2012
Tram. 314-16574/09
Resposta del Govern p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
previsions de l’aplicació de la Llei de la dependència amb 
relació a la reunió entre el conseller de Benestar Social i Fa-
mília i la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat del 23 
de gener de 2012
Tram. 314-16575/09
Resposta del Govern p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els acords de col·laboració relatius a la violència masclista 
assolits en la reunió entre el conseller de Benestar Social i 
Família i la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat del 
23 de gener de 2012
Tram. 314-16576/09
Resposta del Govern p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data d’aprovació del nou pla de polítiques de dones
Tram. 314-16663/09
Resposta del Govern p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
convocatòria de subvencions per a finançar polítiques de 
dones als ens locals el 2012
Tram. 314-16672/09
Resposta del Govern p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
converses entre el conseller d’Economia i Coneixement i el 
grup inversor Las Vegas Sands Corporation
Tram. 314-16856/09
Resposta del Govern p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
dades de mortalitat per grups d’edat, sexe i grups de pato-
logies del 2000 al 2011
Tram. 314-17641/09
Resposta del Govern p. 73

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 suport a les entitats socials
Tram. 310-00172/09
Anunci p. 74

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la connexió ferroviària del port de Tarragona
Tram. 310-00173/09
Anunci p. 74
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Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la intenció de la delegada del Govern de l’Estat d’obli-
gar els ajuntaments a hissar la bandera espanyola
Tram. 310-00174/09
Anunci p. 74

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els afectats per les participacions preferents
Tram. 310-00175/09
Anunci p. 74

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el Centre Recreatiu Turístic de Vila-seca i Salou
Tram. 310-00176/09
Anunci p. 75

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les informacions aparegudes a la premsa amb rela-
ció a les activitats del secretari general del Departament de 
Cultura
Tram. 310-00177/09
Anunci p. 75

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el model del transport públic i l’entrada en vigor del 
nou model tarifari
Tram. 310-00178/09
Anunci p. 75

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el Mobile World Congress, que ha tingut lloc a Barce-
lona del 27 de febrer a l’1 de març de 2012
Tram. 310-00179/09
Anunci p. 75

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els objectius de les darreres actuacions i iniciatives 
del Departament d’Interior
Tram. 310-00180/09
Anunci p. 76

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00110/09
Anunci p. 76

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00111/09
Anunci p. 76

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Tram. 317-00112/09
Anunci p. 76

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00113/09
Anunci p. 77

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00114/09
Anunci p. 77

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Tram. 317-00115/09
Anunci p. 77

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’incompliment del mandat parlamentari amb 
relació a l’Escola Els Pins de Moja, d’Olèrdola (Alt Penedès)
Tram. 311-02196/09
Anunci p. 78

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les causes per les quals no ha pressupostat les 
obres de construcció del nou edifici de l’Escola Els Pins de 
Moja, d’Olèrdola (Alt Penedès)
Tram. 311-02197/09
Anunci p. 78

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la previsió per a construir el nou edifici de l’Escola 
Els Pins de Moja, d’Olèrdola (Alt Penedès)
Tram. 311-02198/09
Anunci p. 78

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la posada en funcionament del nou edifici de l’Es-
cola Jacint Verdaguer de la Granada (Alt Penedès)
Tram. 311-02199/09
Anunci p. 79

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la licitació i l’inici de les obres de construcció del 
nou edifici de l’Escola Jacint Verdaguer de la Granada (Alt 
Penedès)
Tram. 311-02200/09
Anunci p. 79

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el calendari d’aprovació del projecte del nou edifici 
de l’Escola Jacint Verdaguer de la Granada (Alt Penedès)
Tram. 311-02201/09
Anunci p. 79

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la previsió de construcció del nou edifici de l’Esco-
la Pasífae, de Vilanova i la Geltrú (Garraf)
Tram. 311-02202/09
Anunci p. 79

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les causes de no haver pressupostat la construc-
ció del nou edifici de l’Escola Pasífae, de Vilanova i la Geltrú 
(Garraf)
Tram. 311-02203/09
Anunci p. 80

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la normativa que avala els canvis fets en les llars 
d’infants de titularitat del Departament d’Ensenyament
Tram. 311-02230/09
Anunci p. 80

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la previsió de canviar el sistema de gestió de les 
llars d’infants de titularitat del Departament d’Ensenyament 
el curs 2012-2013
Tram. 311-02231/09
Anunci p. 80

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la previsió de canviar el sistema de beques i de bo-
nificacions a les llars d’infants de titularitat del Departament 
d’Ensenyament a partir del curs 2012-2013
Tram. 311-02232/09
Anunci p. 80

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els canvis fets els darrers mesos en el sistema 
de gestió de les llars d’infants de titularitat del Departament 
d’Ensenyament
Tram. 311-02233/09
Anunci p. 81

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els impactes en les condicions laborals dels 
docents i en la qualitat de l’ensenyament que rep l’alumnat 
no universitari per l’aplicació de mesures excepcionals en 
les plantilles docents
Tram. 311-02250/09
Anunci p. 81

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el dèficit de les universitats generat per la retallada 
del pressupost
Tram. 311-02286/09
Anunci p. 81

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la pèrdua de docents, de personal d’administració 
i serveis i d’investigadors en les universitats públiques
Tram. 311-02287/09
Anunci p. 82
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Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la reducció de màsters, graus i optatives en les 
universitats públiques
Tram. 311-02288/09
Anunci p. 82

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la política de personal funcionari i laboral de les 
universitats públiques
Tram. 311-02289/09
Anunci p. 82

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la creació de la figura del comissionat de comptes 
a les universitats públiques
Tram. 311-02290/09
Anunci p. 83

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la política de taxes, beques i ajuts a les universitats 
públiques
Tram. 311-02291/09
Anunci p. 83

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’impacte de la reducció del pressupost per a uni-
versitats i recerca del Govern de l’Estat
Tram. 311-02292/09
Anunci p. 83

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’impacte del fet que l’Estat no impulsi els campus 
d’excel·lència internacional
Tram. 311-02293/09
Anunci p. 83

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la desconvocatòria de la reunió de la Comissió de 
Governança del 28 de febrer de 2012
Tram. 311-02294/09
Anunci p. 84

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius per a no haver convocat el Pacte nacio-
nal per a la recerca i la innovació
Tram. 311-02295/09
Anunci p. 84

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les propostes amb relació al model de recerca, els 
grups i centres i el finançament
Tram. 311-02296/09
Anunci p. 84

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les propostes per a superar el dèficit històric dels 
parcs científics dependents de les universitats públiques
Tram. 311-02297/09
Anunci p. 84

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les propostes del Programa Serra Húnter
Tram. 311-02298/09
Anunci p. 85

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’autonomia universitària
Tram. 311-02299/09
Anunci p. 85

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre d’universitats públiques
Tram. 311-02300/09
Anunci p. 85

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els projectes de cooperació interuniversitària
Tram. 311-02301/09
Anunci p. 85

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el projecte de llei de l’Agència de Qualitat Uni-
versitària
Tram. 311-02302/09
Anunci p. 86

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les universitats privades
Tram. 311-02303/09
Anunci p. 86

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el pacte nacional per la universitat
Tram. 311-02304/09
Anunci p. 86

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el model contractual i retributiu dels grups profes-
sionals de les universitats
Tram. 311-02305/09
Anunci p. 86

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’atenció sanitària en horari nocturn al CAP L’Arboç
Tram. 311-02306/09
Anunci p. 87

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la reducció de jornada als interins de l’àrea de re-
habilitació dels serveis penitenciaris
Tram. 311-02307/09
Anunci p. 87

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la consideració de l’àrea de rehabilitació dels ser-
veis penitenciaris com a servei essencial per a la seguretat
Tram. 311-02308/09
Anunci p. 87

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la incidència que tindrà en la rehabilitació i reinser-
ció socials dels presos la reducció de la jornada dels interins 
de l’àrea de rehabilitació dels serveis penitenciaris
Tram. 311-02309/09
Anunci p. 87

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les reduccions de jornada que s’aplicaran als 
interins dels serveis penitenciaris que no són els serveis de 
rehabilitació
Tram. 311-02310/09
Anunci p. 88

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la confirmació o el desmentiment que el cotxe 
sinistrat durant els aldarulls del 29 de febrer de 2012 a Bar-
celona va cremar perquè un agent dels Mossos d’Esquadra 
va acostar-hi un contenidor encès
Tram. 311-02311/09
Anunci p. 88

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’obertura d’una investigació i la depuració de res-
ponsabilitats en el Departament d’Interior davant les acusa-
cions de la propietària del cotxe sinistrat durant els aldarulls 
del 29 de febrer de 2012 a Barcelona
Tram. 311-02312/09
Anunci p. 88

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el pagament del cost del vehicle sinistrat durant els 
aldarulls del 29 de febrer de 2012 a Barcelona si es demostra 
que un agent dels Mossos d’Esquadra va estar-hi implicat
Tram. 311-02313/09
Anunci p. 89

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la instal·lació de dos radars a la carretera C-25 al 
pas per Osona i el Bages
Tram. 311-02314/09
Anunci p. 89

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius de la instal·lació de dos radars a la car-
retera C-25 al pas per Osona i el Bages
Tram. 311-02315/09
Anunci p. 89

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre de denúncies des de la instal·lació de 
dos radars a la carretera C-25 al pas per Osona i el Bages
Tram. 311-02316/09
Anunci p. 90
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre de persones denunciades més de tres 
vegades en una setmana d’ençà de la instal·lació de dos ra-
dars a la carretera C-25 al pas per Osona i el Bages
Tram. 311-02317/09
Anunci p. 90

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les actuacions davant les queixes dels afectats per 
dos radars instal·lats a la carretera C-25 al pas per Osona i 
el Bages
Tram. 311-02318/09
Anunci p. 90

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les actuacions previstes davant les queixes de ma-
la senyalització del límit de velocitat a la carretera C-25 entre 
Sallent i Artés (Bages)
Tram. 311-02319/09
Anunci p. 90

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’afany recaptatori com a possible motiu per 
a instal·lar dos radars a la carretera C-25 al pas per Osona 
i el Bages
Tram. 311-02320/09
Anunci p. 91

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el trasllat de la presó de la Trinitat Vella a la Zona 
Franca
Tram. 311-02321/09
Anunci p. 91

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els efectes de l’aturada del trasllat de la presó de la 
Trinitat Vella en l’ús dels habitatges per als funcionaris asso-
ciats a aquest centre
Tram. 311-02322/09
Anunci p. 91

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els litigis amb els funcionaris de la presó de la Trini-
tat Vella per la propietat dels habitatges per a funcionaris de 
presons associats a aquest centre
Tram. 311-02323/09
Anunci p. 92

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el motiu pel qual els habitatges per a funcionaris 
de presons associats a la presó de la Trinitat Vella estan des-
ocupats, abandonats i en mal estat
Tram. 311-02324/09
Anunci p. 92

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les actuacions a emprendre davant el mal estat 
dels habitatges per a funcionaris de presons associats a la 
presó de la Trinitat Vella
Tram. 311-02325/09
Anunci p. 92

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre d’interns que van al centre de dia de la 
presó de la Trinitat Vella
Tram. 311-02326/09
Anunci p. 93

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre de treballadors destinats a la presó de la 
Trinitat Vella i la categoria que tenen
Tram. 311-02327/09
Anunci p. 93

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el projecte «Porta Trinitat» de remodelació urbana 
del barri de la Trinitat Vella, de Barcelona
Tram. 311-02337/09
Anunci p. 93

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les previsions de construcció d’un centre de dia 
per a gent gran als terrenys de Porta Trinitat, al districte de 
Sant Andreu, de Barcelona
Tram. 311-02338/09
Anunci p. 93

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les previsions de construcció d’una residència per 
a gent gran als terrenys de Porta Trinitat, al districte de Sant 
Andreu, de Barcelona
Tram. 311-02339/09
Anunci p. 94

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les previsions de construcció de pisos tutelats per 
a gent gran als terrenys de Porta Trinitat, al districte de Sant 
Andreu, de Barcelona
Tram. 311-02340/09
Anunci p. 94

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les previsions de construcció d’habitatges de 
lloguer social per a joves als terrenys de Porta Trinitat, al dis-
tricte de Sant Andreu, de Barcelona
Tram. 311-02341/09
Anunci p. 94

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els compromisos amb l’Ajuntament de Barce-
lona per a la construcció d’un centre de dia per a gent gran 
als terrenys de Porta Trinitat, al districte de Sant Andreu, de 
Barcelona
Tram. 311-02342/09
Anunci p. 94

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els compromisos amb l’Ajuntament de Barce-
lona per a la construcció d’una residència per a gent gran 
als terrenys de Porta Trinitat, al districte de Sant Andreu, de 
Barcelona
Tram. 311-02343/09
Anunci p. 95

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els compromisos amb l’Ajuntament de Barce-
lona per a la construcció de pisos tutelats per a gent gran 
als terrenys de Porta Trinitat, al districte de Sant Andreu, de 
Barcelona
Tram. 311-02344/09
Anunci p. 95

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els compromisos amb l’Ajuntament de Barcelona 
per a la construcció d’habitatges de lloguer social per a jo-
ves als terrenys de Porta Trinitat, al districte de Sant Andreu, 
de Barcelona
Tram. 311-02345/09
Anunci p. 95

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les accions informatives i les negociacions amb les 
entitats veïnals per a la construcció d’un centre de dia per a 
gent gran als terrenys de Porta Trinitat, al districte de Sant 
Andreu, de Barcelona
Tram. 311-02346/09
Anunci p. 96

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les accions informatives i les negociacions amb les 
entitats veïnals per a la construcció d’una residència per a 
gent gran als terrenys de Porta Trinitat, al districte de Sant 
Andreu, de Barcelona
Tram. 311-02347/09
Anunci p. 96

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les accions informatives i les negociacions amb les 
entitats veïnals per a la construcció de pisos tutelats per a 
gent gran als terrenys de Porta Trinitat, al districte de Sant 
Andreu, de Barcelona
Tram. 311-02348/09
Anunci p. 96

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les accions informatives i les negociacions amb les 
entitats veïnals per a la construcció d’habitatges de lloguer 
social per a joves als terrenys de Porta Trinitat, al districte de 
Sant Andreu, de Barcelona
Tram. 311-02349/09
Anunci p. 97
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la consideració que té la construcció d’un centre 
de dia per a gent gran als terrenys de Porta Trinitat en l’ordre 
de prioritats per a la construcció d’aquests tipus de centres
Tram. 311-02350/09
Anunci p. 97

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la consideració que té la construcció d’una 
residència per a gent gran als terrenys de Porta Trinitat en 
l’ordre de prioritats per a la construcció d’aquests tipus de 
centres
Tram. 311-02351/09
Anunci p. 97

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la consideració que té la construcció de pisos tu-
telats per a gent gran als terrenys de Porta Trinitat en l’ordre 
de prioritats per a la construcció d’aquests tipus de pisos
Tram. 311-02352/09
Anunci p. 98

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la consideració que té la construcció d’habitatges 
de lloguer social per a joves als terrenys de Porta Trinitat 
en l’ordre de prioritats per a la construcció d’aquests tipus 
d’habitatges
Tram. 311-02353/09
Anunci p. 98

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les previsions de risc d’incendis per a l’estiu 
del 2012
Tram. 311-02354/09
Anunci p. 98

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’avançament de la campanya forestal del Cos de 
Bombers de la Generalitat
Tram. 311-02355/09
Anunci p. 99

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre d’ajudants d’ofici forestals que es con-
tractaran el 2012
Tram. 311-02356/09
Anunci p. 99

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’augment de la durada dels contractes del perso-
nal laboral de reforç en l’extinció de focs forestals
Tram. 311-02357/09
Anunci p. 99

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el reforçament de les guàrdies dels bombers pro-
fessionals durant la campanya forestal del 2012
Tram. 311-02358/09
Anunci p. 99

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la previsió de guàrdies complementàries del 
Cos de Bombers de la Generalitat en la campanya forestal 
del 2012
Tram. 311-02359/09
Anunci p. 100

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el compliment de les recomanacions del dictamen 
de la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Hor-
ta de Sant Joan
Tram. 311-02360/09
Anunci p. 100

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la dotació del Cos de Bombers de la Generalitat 
de comunicació directa amb els mitjans aeris per a les situ-
acions de risc
Tram. 311-02361/09
Anunci p. 100

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la revisió del protocol de comunicació entre els 
diferents operatius d’emergència que participen en l’extinció 
d’incendis forestals
Tram. 311-02362/09
Anunci p. 101

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la formació duta a terme el 2011 per a actualitzar 
els coneixements dels bombers en incendis forestals
Tram. 311-02363/09
Anunci p. 101

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’actualització de les instruccions de la divisió 
d’operacions dels bombers
Tram. 311-02364/09
Anunci p. 101

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la convocatòria de places de comandament per 
als parcs de bombers professionals
Tram. 311-02365/09
Anunci p. 102

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’assumpció de funcions superiors per bombers de 
l’escala bàsica
Tram. 311-02366/09
Anunci p. 102

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la creació de noves places de bomber
Tram. 311-02367/09
Anunci p. 102

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el millorament de la coordinació de les direccions 
de Protecció Civil i de Prevenció i Extinció d’Incendis i Sal-
vaments
Tram. 311-02368/09
Anunci p. 103

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’augment d’incendis forestals durant el primer 
trimestre del 2012
Tram. 311-02377/09
Anunci p. 103

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’advertiment fet pels sindicats de bombers setma-
nes abans dels incendis del Pirineu i l’Empordà amb relació 
a la situació de perill i de risc d’incendis
Tram. 311-02378/09
Anunci p. 103

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la previsió de revisar les retallades pressupostàries 
al Cos de Bombers de la Generalitat davant els incendis del 
primer trimestre del 2012 i les perspectives de la campanya 
d’estiu
Tram. 311-02379/09
Anunci p. 104

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la previsió de disminuir les contractacions de 
mitjans per a la campanya d’estiu del 2012 contra els incen-
dis forestals
Tram. 311-02380/09
Anunci p. 104

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la disposició de mitjans humans i tècnics suficients 
per a atendre les necessitats de la campanya d’estiu del 
2012 contra els incendis forestals
Tram. 311-02381/09
Anunci p. 104

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la previsió d’avançar l’inici de la campanya d’estiu 
del 2012 contra els incendis forestals
Tram. 311-02382/09
Anunci p. 105

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la previsió d’intensificar les campanyes d’informa-
ció i sensibilització per a prevenir els incendis forestals
Tram. 311-02383/09
Anunci p. 105

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’existència d’un local del grup Militia al barri del 
Clot, de Barcelona
Tram. 311-02384/09
Anunci p. 105
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Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la compatibilitat amb la legislació vigent de 
l’existència d’un local del grup Militia al barri del Clot, de 
Barcelona
Tram. 311-02385/09
Anunci p. 105

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les actuacions amb relació a l’existència d’un local 
del grup Militia al barri del Clot, de Barcelona
Tram. 311-02386/09
Anunci p. 106

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les dades de l’informe presentat per l’Agrupació de 
Bombers de Comissions Obreres de Catalunya relatives a 
les conseqüències de la manca d’efectius
Tram. 311-02388/09
Anunci p. 106

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els parcs de bombers que es van quedar sense 
personal durant els incendis del març de 2012 al Pirineu i a 
l’Empordà
Tram. 311-02389/09
Anunci p. 106

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els parcs de bombers en què es van haver de co-
brir els serveis amb voluntaris durant els incendis del març 
de 2012 al Pirineu i a l’Empordà
Tram. 311-02390/09
Anunci p. 107

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els motius pels quals es va tancar el parc de 
bombers de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès) el 10 
de març de 2012
Tram. 311-02391/09
Anunci p. 107

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius pels quals es van enviar agents rurals a 
emprovar-se pantalons d’uniforme el 8 de març de 2012 en 
horari laboral i havent estat activat el Pla Alfa de prevenció 
d’incendis
Tram. 311-02392/09
Anunci p. 107

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
passatgers de la línia 4 de rodalia que utilitzen l’estació de 
Sant Vicenç de Calders i sobre el servei d’autobusos entre 
Vilafranca del Penedès, l’Arboç, el Vendrell i Tarragona
Tram. 314-18056/09
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
descomptes als usuaris del sistema Ecovia-T
Tram. 314-18057/09
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’adquisició de trens per a la línia ferroviària de la Pobla de 
Segur (Pallars Jussà)
Tram. 314-18058/09
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
subvenció del cost del bitllet a la línia ferroviària de la Pobla 
de Segur (Pallars Jussà)
Tram. 314-18059/09
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
conseqüències de les retallades en el serveis del la línia fer-
roviària de la Pobla de Segur (Pallars Jussà)
Tram. 314-18060/09
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat i el manteniment de la línia ferroviària de la Pobla de 
Segur (Pallars Jussà)
Tram. 314-18061/09
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
canvis en l’estructura orgànica del Servei Meteorològic de 
Catalunya el 2011
Tram. 314-18062/09
Formulació p. 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’acord signat pel Departament de Benestar Social i Família 
amb les patronals del sector de serveis d’atenció a les per-
sones amb discapacitat pel que fa a la reducció de mòduls
Tram. 314-18063/09
Formulació p. 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import rebut i l’import previst en aplicació de la Llei de l’Es-
tat 39/2006, relativa a la dependència
Tram. 314-18064/09
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds rebudes amb relació a la Llei de l’Estat 39/2006, 
relativa a la dependència
Tram. 314-18065/09
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds introduïdes a l’aplicació de l’Imserso amb relació 
a la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
Tram. 314-18066/09
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
dictàmens emesos en aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, 
relativa a la dependència
Tram. 314-18067/09
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
dictàmens introduïts a l’aplicació de l’Imserso amb relació a 
la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
Tram. 314-18068/09
Formulació p. 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
persones amb dret a percebre ajuts en aplicació de la Llei de 
l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
Tram. 314-18069/09
Formulació p. 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
les persones amb dret a percebre ajuts introduïdes a l’apli-
cació de l’Imserso amb relació a la Llei de l’Estat 39/2006, 
relativa a la dependència
Tram. 314-18070/09
Formulació p. 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les prestacions atorgades en aplicació de la Llei de l’Estat 
39/2006, relativa a la dependència
Tram. 314-18071/09
Formulació p. 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
prestacions atorgades introduïdes a l’aplicació de l’Imserso 
amb relació a la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la depen-
dència
Tram. 314-18072/09
Formulació p. 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que reben una prestació en aplicació 
de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
Tram. 314-18073/09
Formulació p. 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones amb dret a rebre una prestació en apli-
cació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
Tram. 314-18074/09
Formulació p. 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones amb dret a rebre una prestació intro-
duï  des a l’aplicació de l’Imserso amb relació a la Llei de l’Es-
tat 39/2006, relativa a la dependència
Tram. 314-18075/09
Formulació p. 114
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que reben una prestació en aplicació 
de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
Tram. 314-18076/09
Formulació p. 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de persones que reben una prestació introduï-
des a l’aplicació de l’Imserso amb relació a la Llei de l’Estat 
39/2006, relativa a la dependència
Tram. 314-18077/09
Formulació p. 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
moda i la mitjana de temps de resolució de les sol·licituds 
d’ajuts en aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la 
dependència
Tram. 314-18078/09
Formulació p. 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
moda i la mitjana de l’import de les prestacions atorgades 
en aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la de-
pendència
Tram. 314-18079/09
Formulació p. 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
moda i la mitjana de l’import de les prestacions atorgades 
per copagament en aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, 
relativa a la dependència
Tram. 314-18080/09
Formulació p. 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
destinació dels trenta mil euros previstos a la partida Are - 
L’Estrella - Badalona
Tram. 314-18081/09
Formulació p. 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
informació apareguda al diari El País del 5 de març de 2012 
amb relació a la facturació d’activitats privades del secretari 
general del Departament de Cultura i Llengua a l’Associació 
Catalana de Municipis
Tram. 314-18082/09
Formulació p. 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a aclarir la informació apareguda al diari El Pa-
ís del 5 de març de 2012 relativa a les activitats del secretari 
general del Departament de Cultura i Llengua
Tram. 314-18083/09
Formulació p. 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
intenció del conseller de Cultura i Llengua d’emprendre me-
sures amb relació a la informació apareguda al diari El País 
del 5 de març de 2012 relativa a les activitats del secretari 
general del seu departament
Tram. 314-18084/09
Formulació p. 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
responsabilitats polítiques del secretari general del Departa-
ment de Cultura i Llengua si es confirma la informació publi-
cada pel diari El País del 5 de març de 2012
Tram. 314-18085/09
Formulació p. 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
confirmació o el desmentiment que el cotxe sinistrat durant 
els aldarulls del 29 de febrer de 2012 a Barcelona va cremar 
perquè un agent dels Mossos d’Esquadra va acostar-hi un 
contenidor encès
Tram. 314-18086/09
Formulació p. 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’obertura d’una investigació i la depuració de responsabili-
tats en el Departament d’Interior davant les acusacions de la 
propietària del cotxe sinistrat durant els aldarulls del 29 de 
febrer de 2012 a Barcelona
Tram. 314-18087/09
Formulació p. 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament del cost del vehicle sinistrat durant els aldarulls 
del 29 de febrer de 2012 a Barcelona si es demostra que un 
agent dels Mossos d’Esquadra va estar-hi implicat
Tram. 314-18088/09
Formulació p. 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions per a potenciar la internacionalització de l’em-
presa turística
Tram. 314-18089/09
Formulació p. 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
tipus de mà d’obra que requeriria el complex Eurovegas
Tram. 314-18090/09
Formulació p. 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data previsible d’entrada en funcionament del complex Eu-
rovegas
Tram. 314-18091/09
Formulació p. 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data previsible d’inici de les obres de construcció del pro-
jecte Eurovegas i l’ocupabilitat que generaria el primer any
Tram. 314-18092/09
Formulació p. 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
repercussió en l’economia del projecte Eurovegas respecte 
als altres dos projectes anunciats pel conseller d’Empresa i 
Ocupació
Tram. 314-18093/09
Formulació p. 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte de complex turístic que considera més positiu per 
a l’economia
Tram. 314-18094/09
Formulació p. 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
superfície que ocuparia el complex turístic familiar en el pro-
jecte Eurovegas
Tram. 314-18095/09
Formulació p. 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la superfície que ocuparia el complex turístic familiar en el 
projecte xinès
Tram. 314-18096/09
Formulació p. 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
diferències entre els tres projectes de complex lúdic anunci-
ats pel conseller d’Empresa i Ocupació
Tram. 314-18097/09
Formulació p. 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
compatibilitat dels tres projectes de complex lúdic
Tram. 314-18098/09
Formulació p. 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els emplaçaments que està valorant per a la instal·lació dels 
complexos lúdics
Tram. 314-18099/09
Formulació p. 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data d’instal·lació dels dos nous radars de la carretera C-25 
a Osona i el Bages
Tram. 314-18100/09
Formulació p. 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius de la instal·lació dels dos nous radars de la carretera 
C-25 a Osona i el Bages
Tram. 314-18101/09
Formulació p. 122
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de denúncies fetes des de la instal·lació dels dos 
nous radars de la carretera C-25 a Osona i el Bages
Tram. 314-18102/09
Formulació p. 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones denunciades més de tres vegades en 
una setmana pels nous radars de la carretera C-25 a Osona 
i el Bages
Tram. 314-18103/09
Formulació p. 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions previstes davant les nombroses queixes pels 
dos nous radars de la carretera C-25 a Osona i el Bages
Tram. 314-18104/09
Formulació p. 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions previstes davant les nombroses queixes per la 
mala senyalització de la limitació de velocitat a la carretera 
C-25 entre Sallent i Artés
Tram. 314-18105/09
Formulació p. 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’existència d’afany recaptatori en la instal·lació dels dos 
nous radars de la carretera C-25 a Osona i el Bages
Tram. 314-18106/09
Formulació p. 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte .Porta Trinitat. de remodelació urbana del barri de la 
Trinitat Vella, de Barcelona
Tram. 314-18107/09
Formulació p. 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
previsions de construcció d’un centre de dia per a gent gran 
als terrenys de Porta Trinitat, al districte de Sant Andreu, de 
Barcelona
Tram. 314-18108/09
Formulació p. 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
previsions de construcció d’una residència per a gent gran 
als terrenys de Porta Trinitat, al districte de Sant Andreu, de 
Barcelona
Tram. 314-18109/09
Formulació p. 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
previsions de construcció de pisos tutelats per a gent gran 
als terrenys de Porta Trinitat, al districte de Sant Andreu, de 
Barcelona
Tram. 314-18110/09
Formulació p. 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
previsions de construcció d’habitatges de lloguer social per 
a joves als terrenys de Porta Trinitat, al districte de Sant An-
dreu, de Barcelona
Tram. 314-18111/09
Formulació p. 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els compromisos amb l’Ajuntament de Barcelona per a la 
construcció d’un centre de dia per a gent gran als terrenys 
de Porta Trinitat, al districte de Sant Andreu, de Barcelona
Tram. 314-18112/09
Formulació p. 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
compromisos amb l’Ajuntament de Barcelona per a la cons-
trucció d’una residència per a gent gran als terrenys de Por-
ta Trinitat, al districte de Sant Andreu, de Barcelona
Tram. 314-18113/09
Formulació p. 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
compromisos amb l’Ajuntament de Barcelona per a la cons-
trucció de pisos tutelats per a gent gran als terrenys de Por-
ta Trinitat, al districte de Sant Andreu, de Barcelona
Tram. 314-18114/09
Formulació p. 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
compromisos amb l’Ajuntament de Barcelona per a la cons-
trucció d’habitatges de lloguer social per a joves als terrenys 
de Porta Trinitat, al districte de Sant Andreu, de Barcelona
Tram. 314-18115/09
Formulació p. 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions informatives i les negociacions amb les entitats veï-
nals per a la construcció d’un centre de dia per a gent gran 
als terrenys de Porta Trinitat, al districte de Sant Andreu, de 
Barcelona
Tram. 314-18116/09
Formulació p. 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions informatives i les negociacions amb les entitats 
veïnals per a la construcció d’una residència per a gent gran 
als terrenys de Porta Trinitat, al districte de Sant Andreu, de 
Barcelona
Tram. 314-18117/09
Formulació p. 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions informatives i les negociacions amb les entitats 
veïnals per a la construcció de pisos tutelats per a gent gran 
als terrenys de Porta Trinitat, al districte de Sant Andreu, de 
Barcelona
Tram. 314-18118/09
Formulació p. 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions informatives i les negociacions amb les entitats veï-
nals per a la construcció d’habitatges de lloguer social per 
a joves als terrenys de Porta Trinitat, al districte de Sant An-
dreu, de Barcelona
Tram. 314-18119/09
Formulació p. 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
consideració que té la construcció d’un centre de dia per a 
gent gran als terrenys de Porta Trinitat en l’ordre de prioritats 
per a la construcció d’aquests tipus de centres
Tram. 314-18120/09
Formulació p. 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
consideració que té la construcció d’una residència per a 
gent gran als terrenys de Porta Trinitat en l’ordre de prioritats 
per a la construcció d’aquests tipus de centres
Tram. 314-18121/09
Formulació p. 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
consideració que té la construcció de pisos tutelats per a 
gent gran als terrenys de Porta Trinitat en l’ordre de prioritats 
per a la construcció d’aquests tipus de pisos
Tram. 314-18122/09
Formulació p. 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
consideració que té la construcció d’habitatges de lloguer 
social per a joves als terrenys de Porta Trinitat en l’ordre de 
prioritats per a la construcció d’aquests tipus d’habitatges
Tram. 314-18123/09
Formulació p. 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nivell d’afectació dels proveïdors per la marxa de la produc-
ció del model d’automòbil Toledo de SEAT a la República 
Txeca
Tram. 314-18124/09
Formulació p. 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions per a afavorir que els proveïdors de SEAT 
serveixin altres factories del grup Volkswagen per la marxa 
de la producció del model d’automòbil Toledo a la Repúbli-
ca Txeca
Tram. 314-18125/09
Formulació p. 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’impacte de la marxa de la producció del model d’automòbil 
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Toledo de SEAT a la República Txeca en el nombre de llocs 
de treball de la indústria automobilística i auxiliar
Tram. 314-18126/09
Formulació p. 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
coneixement que tenia del trasllat de la fabricació del model 
d’automòbil Toledo de SEAT a la República Txeca
Tram. 314-18127/09
Formulació p. 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’impacte de la producció del model d’automòbil Toledo a la 
República Txeca en les factories catalanes de SEAT
Tram. 314-18128/09
Formulació p. 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assistència del secretari general de la Presidència a la reu-
nió del Govern del 7 de febrer de 2012
Tram. 314-18129/09
Formulació p. 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assistència del secretari general de la Presidència a la reu-
nió del Govern del 14 de febrer de 2012
Tram. 314-18130/09
Formulació p. 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assistència del secretari general de la Presidència a la reu-
nió del Govern del 21 de febrer de 2012
Tram. 314-18131/09
Formulació p. 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assistència del secretari general de la Presidència a la reu-
nió del Govern del 28 de febrer de 2012
Tram. 314-18132/09
Formulació p. 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’activitat professional i política del secretari general del De-
partament de Cultura i Llengua
Tram. 314-18133/09
Formulació p. 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
trasllat de la presó de la Trinitat Vella a la Zona Franca
Tram. 314-18134/09
Formulació p. 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els efectes de l’aturada del trasllat de la presó de la Trinitat 
Vella en l’ús dels habitatges per als funcionaris associats a 
aquest centre
Tram. 314-18135/09
Formulació p. 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
litigis amb els funcionaris de la presó de la Trinitat Vella per 
la propietat dels habitatges per a funcionaris de presons as-
sociats a aquest centre
Tram. 314-18136/09
Formulació p. 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
motiu pel qual els habitatges per a funcionaris de presons 
associats a la presó de la Trinitat Vella estan desocupats, 
abandonats i en mal estat
Tram. 314-18137/09
Formulació p. 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions a emprendre davant el mal estat dels habitatges 
per a funcionaris de presons associats a la presó de la Tri-
nitat Vella
Tram. 314-18138/09
Formulació p. 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’interns que van al centre de dia de la presó de la 
Trinitat Vella
Tram. 314-18139/09
Formulació p. 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de treballadors destinats a la presó de la Trinitat Ve-
lla i la categoria que tenen
Tram. 314-18140/09
Formulació p. 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
finalització de la construcció del carril VAO d’entrada a Bar-
celona
Tram. 314-18141/09
Formulació p. 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
variació de la simetria del tram inicial de l’avinguda Meridia-
na, de Barcelona
Tram. 314-18142/09
Formulació p. 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
insonorització del mur de contenció del carril VAO d’entrada 
a Barcelona
Tram. 314-18143/09
Formulació p. 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
insonorització del mur de contenció del carril VAO d’entrada 
a Barcelona per mitjà de jardineria vertical
Tram. 314-18144/09
Formulació p. 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions previstes per a la insonorització del mur de con-
tenció del carril VAO d’entrada a Barcelona
Tram. 314-18145/09
Formulació p. 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
pacificació de la carretera de Ribes, de Barcelona
Tram. 314-18146/09
Formulació p. 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
transformació de la carretera de Ribes, de Barcelona, en un 
bulevard
Tram. 314-18147/09
Formulació p. 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cobriment de l’entrada a Barcelona per la carretera C-58
Tram. 314-18148/09
Formulació p. 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
obres de millorament que comporta la construcció del carril 
VAO al pas pel barri de la Trinitat Vella, de Barcelona
Tram. 314-18149/09
Formulació p. 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
coneixement que té d’una informació segons la qual trenta 
mil persones han estat excloses de rebre un ajut a la depen-
dència reconegut el 2011
Tram. 314-18150/09
Formulació p. 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
possible comunicació del Ministeri amb relació a una infor-
mació segons la qual trenta mil persones han estat excloses 
de rebre un ajut a la dependència reconegut el 2011
Tram. 314-18151/09
Formulació p. 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
manera que afecta Catalunya la mesura de deixar trenta mil 
persones sense rebre un ajut a la dependència reconegut 
el 2011
Tram. 314-18152/09
Formulació p. 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
presentació del Pla de suport al tercer sector social
Tram. 314-18153/09
Formulació p. 137

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reunions amb la Taula del Tercer Sector Social
Tram. 314-18154/09
Formulació p. 137
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els departaments que treballen en el Pla de suport al tercer 
sector social
Tram. 314-18155/09
Formulació p. 137

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
recursos destinats a les mesures previstes en el Pla de su-
port al tercer sector social
Tram. 314-18156/09
Formulació p. 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aplicació a Catalunya de la modificació de la Llei de l’Estat 
39/2006, de la dependència
Tram. 314-18157/09
Formulació p. 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones afectades per la modificació de la Llei 
de l’Estat 39/2006, de la dependència
Tram. 314-18158/09
Formulació p. 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aplicació de la modificació de la Llei de l’Estat 39/2006, de 
la dependència, a persones que ja han estat valorades
Tram. 314-18159/09
Formulació p. 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aplicació de la modificació de la Llei de l’Estat 39/2006, de 
la dependència, a persones que ja disposen del Programa 
individual d’atenció
Tram. 314-18160/09
Formulació p. 139

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’inici i la finalització de les obres de l’escola Sant Llàtzer, de 
Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-18161/09
Formulació p. 139

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llibertat d’expressió a propòsit de la retirada de pancartes i 
cartells d’un centre educatiu
Tram. 314-18162/09
Formulació p. 139

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’empresa que ha assumit el servei que oferia el Laboratori 
Clínic del Berguedà al CAP Berga i sobre el concurs per a 
aquesta adjudicació
Tram. 314-18163/09
Formulació p. 140

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
llista d’espera per a proves diagnòstiques i per a especialis-
tes en data 31 de desembre de 2011
Tram. 314-18164/09
Formulació p. 140

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps d’espera màxim per als pacients amb patologia neo-
plàsica als hospitals del Siscat en data 31 de desembre de 
2011
Tram. 314-18165/09
Formulació p. 140

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones amb patologia neoplàsica que estan en 
llista d’espera quirúrgica als hospitals del Siscat en data 31 
de desembre de 2011
Tram. 314-18166/09
Formulació p. 141

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de desprogramacions quirúrgiques que afecten 
pacients amb patologia neoplàsica als hospitals del Siscat 
el 2011
Tram. 314-18167/09
Formulació p. 141

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
importància que considera que té la tasca de la xarxa d’es-

coles de La Bressola per al coneixement i l’extensió de l’ús 
del català a la Catalunya Nord
Tram. 314-18168/09
Formulació p. 141

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compromís amb l’ensenyament i l’ús del català a la Catalu-
nya Nord d’acord amb les aportacions econòmiques que fa 
a la xarxa d’escoles de La Bressola
Tram. 314-18169/09
Formulació p. 141

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació econòmica per al manteniment de la xarxa d’es-
coles de La Bressola el 2012
Tram. 314-18170/09
Formulació p. 142

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
suficiència de les aportacions econòmiques a la xarxa d’es-
coles de La Bressola el 2012 amb vista a mantenir l’excel-
lència pedagògica d’aquesta xarxa
Tram. 314-18171/09
Formulació p. 142

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
suficiència de les aportacions econòmiques a la xarxa d’es-
coles de La Bressola el 2012 amb vista a assegurar el funci-
onament i el manteniment d’aquesta xarxa
Tram. 314-18172/09
Formulació p. 142

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les gestions amb les institucions cerdanes i de l’Estat fran-
cès per a mantenir la Bressola de Càldegues, a la Catalunya 
Nord
Tram. 314-18173/09
Formulació p. 143

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
protocol o el conveni per a mantenir la xarxa d’escoles de 
La Bressola
Tram. 314-18174/09
Formulació p. 143

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
tancament de centres de la xarxa d’escoles de La Bressola
Tram. 314-18175/09
Formulació p. 143

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
previsions de risc d’incendis per a l’estiu del 2012
Tram. 314-18176/09
Formulació p. 143

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’avançament de la campanya forestal del Cos de Bombers 
de la Generalitat
Tram. 314-18177/09
Formulació p. 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost destinat a la campanya forestal del 2012
Tram. 314-18178/09
Formulació p. 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
pressupostos destinats a les campanyes forestals del 2010 
i el 2011
Tram. 314-18179/09
Formulació p. 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost destinat a la contractació de personal laboral de 
reforç en l’extinció de focs forestals per al 2012
Tram. 314-18180/09
Formulació p. 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost destinat a la contractació de personal laboral de 
reforç en l’extinció de focs forestals del 2010 i el 2011
Tram. 314-18181/09
Formulació p. 145
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’ajudants d’ofici forestals que es contractaran 
el 2012
Tram. 314-18182/09
Formulació p. 145

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’augment de la durada dels contractes del personal laboral 
de reforç en l’extinció de focs forestals
Tram. 314-18183/09
Formulació p. 145

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost destinat a la contractació de mitjans aeris per a 
la campanya forestal del 2012
Tram. 314-18184/09
Formulació p. 145

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
pressupostos destinats a la contractació de mitjans aeris 
per a les campanyes forestals del 2010 i el 2011
Tram. 314-18185/09
Formulació p. 146

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió d’un ajust pressupostari del Ministeri d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient que afecti el Cos de Bombers 
de la Generalitat
Tram. 314-18186/09
Formulació p. 146

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
reforçament de les guàrdies dels bombers professionals du-
rant la campanya forestal del 2012
Tram. 314-18187/09
Formulació p. 146

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de guàrdies complementàries del Cos de Bombers 
de la Generalitat en la campanya forestal del 2012
Tram. 314-18188/09
Formulació p. 146

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compliment de les recomanacions del dictamen de la Co-
missió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de 
Sant Joan
Tram. 314-18189/09
Formulació p. 147

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dotació del Cos de Bombers de la Generalitat de comunica-
ció directa amb els mitjans aeris per a les situacions de risc
Tram. 314-18190/09
Formulació p. 147

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
revisió del protocol de comunicació entre els diferents ope-
ratius d’emergència que participen en l’extinció d’incendis 
forestals
Tram. 314-18191/09
Formulació p. 147

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
formació duta a terme el 2011 per a actualitzar els coneixe-
ments dels bombers en incendis forestals
Tram. 314-18192/09
Formulació p. 147

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actualització de les instruccions de la divisió d’operacions 
dels bombers
Tram. 314-18193/09
Formulació p. 148

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
convocatòria de places de comandament per als parcs de 
bombers professionals
Tram. 314-18194/09
Formulació p. 148

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assumpció de funcions superiors per bombers de l’escala 
bàsica
Tram. 314-18195/09
Formulació p. 148

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
creació de noves places de bomber
Tram. 314-18196/09
Formulació p. 149

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
millorament de la coordinació de les direccions de Protecció 
Civil i de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments
Tram. 314-18197/09
Formulació p. 149

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions del 2011 relatives al Llibre verd de la política co-
muna de pesca
Tram. 314-18198/09
Formulació p. 149

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions per a executar el projecte de la llotja comuna al 
nord de la Costa Brava
Tram. 314-18199/09
Formulació p. 150

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural amb relació als tonyinaires i llur 
situació
Tram. 314-18200/09
Formulació p. 150

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
projectes relatius a la constitució de la Federació de Maris-
cadors del Delta de l’Ebre
Tram. 314-18201/09
Formulació p. 150

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’execució de les accions del Pla d’estalvi i eficiència energè-
tica dels vaixells d’arrossegament per al 2011 i les previstes 
per al 2012
Tram. 314-18202/09
Formulació p. 151

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
creació d’una reserva marina d’interès pesquer a Palamós i 
les illes Formigues (Baix Empordà)
Tram. 314-18203/09
Formulació p. 151

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
recurs contenciós administratiu interposat contra l’acord de 
la Junta Electoral de la Direcció General de Pesca i Acció 
Marítima pel qual s’anul·len les eleccions als òrgans de Go-
vern de la Federació Territorial de Barcelona de les Confra-
ries de Pescadors
Tram. 314-18204/09
Formulació p. 151

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
realització pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca, Alimentació i Medi Natural d’un estudi de benchmark-
ing del sistema de certificació de productes procedents de 
l’agricultura ecològica i integrada a nivell estatal
Tram. 314-18205/09
Formulació p. 152

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
participació del Consell Català de la Producció Agrària Eco-
lògica en l’equip de seguiment i validació de les conclusions 
de l’estudi de benchmarking del sistema de certificació de 
productes procedents de l’agricultura ecològica i integrada 
a nivell estatal que està fent el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Tram. 314-18206/09
Formulació p. 152

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la raó i els objectius de l’estudi de benchmarking del siste-
ma de certificació de productes procedents de l’agricultura 
ecològica i integrada a nivell estatal que està fent el Depar-
tament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural
Tram. 314-18207/09
Formulació p. 152

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
col·laboració o contractació d’alguna empresa privada en el 
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marc de l’estudi de benchmarking del sistema de certificació 
de productes procedents de l’agricultura ecològica i integra-
da a nivell estatal que està fent el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Tram. 314-18208/09
Formulació p. 153

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’explicació del Ministeri de Foment sobre la inadequació de 
la implantació del sistema ERTMS a la xarxa de rodalia
Tram. 314-18209/09
Formulació p. 153

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
resposta a la proposta del Ministeri de Foment de no implan-
tar el sistema ERTMS a la xarxa de rodalia
Tram. 314-18210/09
Formulació p. 153

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els estudis dels avantatges de la implantació del sistema 
ERTMS a la xarxa de rodalia
Tram. 314-18211/09
Formulació p. 153

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el fabricant dels components i la tecnologia del sistema 
ERTMS
Tram. 314-18212/09
Formulació p. 154

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
sistemes de senyalització i circulació ferroviària que s’utilit-
zen a les xarxes catalanes
Tram. 314-18213/09
Formulació p. 154

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el calendari de construcció dels nous accessos al port de 
Barcelona
Tram. 314-18214/09
Formulació p. 154

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el finançament de les obres dels nous accessos al port de 
Barcelona
Tram. 314-18215/09
Formulació p. 155

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de l’evolució de vendes dels títols de transport me-
tropolità
Tram. 314-18216/09
Formulació p. 155

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació de les administracions presents en els òrgans de 
direcció del Gran Teatre del Liceu del 2007 ençà i les previ-
sions per al 2012
Tram. 314-18217/09
Formulació p. 155

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ingressos propis del Gran Teatre del Liceu del 2007 ençà i 
les previsions per al 2012
Tram. 314-18218/09
Formulació p. 155

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ingressos del Gran Teatre del Liceu per patrocinis i mece-
natges del 2007 ençà i les previsions per al 2012
Tram. 314-18219/09
Formulació p. 156

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’usuaris del Gran Teatre del Liceu del 2007 al 2011
Tram. 314-18220/09
Formulació p. 156

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació de les administracions presents en els òrgans de 
direcció del Museu Nacional d’Art de Catalunya del 2007 en-
çà i les previsions per al 2012
Tram. 314-18221/09
Formulació p. 156

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ingressos propis del Museu Nacional d’Art de Catalunya del 
2007 ençà i les previsions per al 2012
Tram. 314-18222/09
Formulació p. 156

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ingressos del Museu Nacional d’Art de Catalunya per patro-
cinis i mecenatges del 2007 ençà i les previsions per al 2012
Tram. 314-18223/09
Formulació p. 157

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’usuaris del Museu Nacional d’Art de Catalunya del 
2007 al 2011
Tram. 314-18224/09
Formulació p. 157

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació de les administracions presents en els òrgans 
de direcció del Museu d’Art Contemporani de Barcelona del 
2007 ençà i les previsions per al 2012
Tram. 314-18225/09
Formulació p. 157

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ingressos propis del Museu d’Art Contemporani de Barcelo-
na del 2007 ençà i les previsions per al 2012
Tram. 314-18226/09
Formulació p. 157

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els ingressos del Museu d’Art Contemporani de Barcelona 
per patrocinis i mecenatges del 2007 ençà i les previsions 
per al 2012
Tram. 314-18227/09
Formulació p. 158

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’usuaris del Museu d’Art Contemporani de Barce-
lona del 2007 al 2011
Tram. 314-18228/09
Formulació p. 158

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació de les administracions presents en els òrgans 
de direcció de L’Auditori del 2007 ençà i les previsions per 
al 2012
Tram. 314-18229/09
Formulació p. 158

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ingressos propis de L’Auditori del 2007 ençà i les previsions 
per al 2012
Tram. 314-18230/09
Formulació p. 158

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ingressos de L’Auditori per patrocinis i mecenatges del 2007 
ençà i les previsions per al 2012
Tram. 314-18231/09
Formulació p. 159

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’usuaris de L’Auditori del 2007 al 2011
Tram. 314-18232/09
Formulació p. 159

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació de les administracions presents en els òrgans de 
direcció del Teatre Nacional de Catalunya del 2007 ençà i les 
previsions per al 2012
Tram. 314-18233/09
Formulació p. 159

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ingressos propis del Teatre Nacional de Catalunya del 2007 
ençà i les previsions per al 2012
Tram. 314-18234/09
Formulació p. 159

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ingressos del Teatre Nacional de Catalunya per patrocinis i 
mecenatges del 2007 ençà i les previsions per al 2012
Tram. 314-18235/09
Formulació p. 160
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’usuaris del Teatre Nacional de Catalunya del 2007 
al 2011
Tram. 314-18236/09
Formulació p. 160

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació de les administracions presents en els òrgans 
de direcció de la Biblioteca de Catalunya del 2007 ençà i les 
previsions per al 2012
Tram. 314-18237/09
Formulació p. 160

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ingressos propis de la Biblioteca de Catalunya del 2007 en-
çà i les previsions per al 2012
Tram. 314-18238/09
Formulació p. 160

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ingressos de la Biblioteca de Catalunya per patrocinis i me-
cenatges del 2007 ençà i les previsions per al 2012
Tram. 314-18239/09
Formulació p. 161

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’usuaris de la Biblioteca de Catalunya del 2007 al 
2011
Tram. 314-18240/09
Formulació p. 161

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació de les administracions presents en els òrgans de 
direcció del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalu-
nya del 2007 ençà i les previsions per al 2012
Tram. 314-18241/09
Formulació p. 161

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ingressos propis del Museu de la Ciència i de la Tècnica de 
Catalunya del 2007 ençà i les previsions per al 2012
Tram. 314-18242/09
Formulació p. 161

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ingressos del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Cata-
lunya per patrocinis i mecenatges del 2007 ençà i les previ-
sions per al 2012
Tram. 314-18243/09
Formulació p. 162

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’usuaris del Museu de la Ciència i de la Tècnica de 
Catalunya del 2007 al 2011
Tram. 314-18244/09
Formulació p. 162

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació de les administracions presents en els òrgans de 
direcció dels museus d’arqueologia del 2007 ençà i les pre-
visions per al 2012
Tram. 314-18245/09
Formulació p. 162

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ingressos propis dels museus d’arqueologia del 2007 ençà i 
les previsions per al 2012
Tram. 314-18246/09
Formulació p. 162

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ingressos dels museus d’arqueologia per patrocinis i mece-
natges del 2007 ençà i les previsions per al 2012
Tram. 314-18247/09
Formulació p. 163

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre d’usuaris dels museus d’arqueologia del 2007 al 
2011
Tram. 314-18248/09
Formulació p. 163

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació de les administracions presents en els òrgans del 
Palau de la Música Catalana del 2007 ençà i les previsions 
per al 2012
Tram. 314-18249/09
Formulació p. 163

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ingressos propis del Palau de la Música Catalana del 2007 
ençà i les previsions per al 2012
Tram. 314-18250/09
Formulació p. 163

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ingressos del Palau de la Música Catalana per patrocinis i 
mecenatges del 2007 ençà i les previsions per al 2012
Tram. 314-18251/09
Formulació p. 164

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’usuaris del Palau de la Música Catalana del 2007 
al 2011
Tram. 314-18252/09
Formulació p. 164

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
informació prèvia als professionals, veïns i usuaris del CAP 
Ronda Prim, de Mataró (Maresme), sobre les obres de re-
modelació
Tram. 314-18253/09
Formulació p. 164

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures informatives previstes pel Departament de Salut 
sobre les obres del CAP Ronda Prim, de Mataró (Maresme)
Tram. 314-18254/09
Formulació p. 164

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari i el pressupost de les obres del CAP Ronda Prim, 
de Mataró (Maresme)
Tram. 314-18255/09
Formulació p. 165

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’afectació de les obres del CAP Ronda Prim, de Mataró (Ma-
resme), en els serveis sanitaris d’aquest centre
Tram. 314-18256/09
Formulació p. 165

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els serveis sanitaris als quals s’han de traslladar els usuaris 
del CAP Ronda Prim, de Mataró (Maresme), mentre durin les 
obres de remodelació
Tram. 314-18257/09
Formulació p. 165

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris seguits per a establir els serveis sanitaris que han 
d’acollir els usuaris del CAP Ronda Prim, de Mataró (Mares-
me), mentre durin les obres de remodelació
Tram. 314-18258/09
Formulació p. 165
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
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 suport a les entitats socials
Tram. 310-00172/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 26, tinguda el 14.03.2012 (DSPC-
P 45).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la connexió ferroviària del port 
de Tarragona
Tram. 310-00173/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 26, tinguda el 14.03.2012 (DSPC-
P 45).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la intenció de la delegada del 
Govern de l’Estat d’obligar els ajuntaments a 
hissar la bandera espanyola
Tram. 310-00174/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 26, tinguda el 14.03.2012 (DSPC-
P 45).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els afectats per les participaci-
ons preferents
Tram. 310-00175/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 26, tinguda el 14.03.2012 (DSPC-
P 45).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el Centre Recreatiu Turístic de 
Vila-seca i Salou
Tram. 310-00176/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 26, tinguda el 14.03.2012 (DSPC-
P 45).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les informacions aparegudes a 
la premsa amb relació a les activitats del se-
cretari general del Departament de Cultura
Tram. 310-00177/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 26, tinguda el 14.03.2012 (DSPC-
P 45).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el model del transport públic i 
l’entrada en vigor del nou model tarifari
Tram. 310-00178/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 26, tinguda el 14.03.2012 (DSPC-
P 45).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el Mobile World Congress, que 
ha tingut lloc a Barcelona del 27 de febrer a 
l’1 de març de 2012
Tram. 310-00179/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 26, tinguda el 14.03.2012 (DSPC-
P 45).
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els objectius de les darreres ac-
tuacions i iniciatives del Departament d’In-
terior
Tram. 310-00180/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 26, tinguda el 14.03.2012 (DSPC-
P 45).

1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de llits hospitalaris en data 
de l’1 de gener del 2011 i de l’1 de novembre 
de 2011
Tram. 314-14764/09

Resposta del Govern
Reg. 48527 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Número Iniciativa: 314-14764/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de llits hospitalaris en data de l’1 de gener del 
2011 i de l’1 de novembre de 2011

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Josep M. Sabaté Guasch

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent: 

El Servei Català de la Salut com a asseguradora pública 
garanteix l’atenció sanitària dels ciutadans a través de la 
compra de serveis a les entitats proveïdores del sistema 
sanitari integral de Catalunya. La compra de l’atenció sa-
nitària amb internament es realitza en base a altes hos-
pitalàries.

L’adequació de l’oferta de llits és una de les tasques de 
gestió que realitza cada centre hospitalari en funció del 
seu nivell de resolució i de les necessitats i les demandes 
d’atenció. El CatSalut no contracta els llits hospitalaris, 
i el seguiment de la disponibilitat de llits és una mesura 
indirecta de l’adequació dels recursos d’internament en 
èpoques estivals i festives.

Segons la Memòria del Servei Català de la Salut de l’any 
2010, a Catalunya hi havia 14.072 llits convencionals en 
els centres d’hospitalització d’aguts.

Altres factors que modulen el nombre de llits disponibles 
són la tipologia de pacient i de malaltia que requereixen 
un nombre variable de dies d’internament, els avenços 
en el diagnòstic i tractaments amb intervencions menys 
invasives, la potenciació de la cirurgia major ambulatò-

ria, el suport dels centres sociosanitaris, la disponibili-
tat d’altres formes d’atenció com l’hospital de dia o les 
solucions de telemedicina, i les millores en la gestió de 
processos que disminueixen la necessitat de llits en els 
hospitals d’aguts.

La disponibilitat de llits es va ajustant, doncs, a l’activitat 
i a les necessitats. Segons dades d’octubre de 2011, pre-
sentades en sessió informativa al Parlament de Catalu-
nya, la disponibilitat de llits convencionals era del 90% i 
la de llits de crítics, del 96%.

Barcelona, 2 de març de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de la construcció d’un nou 
institut a Breda (Selva)
Tram. 314-14877/09

Resposta del Govern
Reg. 48676 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14877/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de la construcció d’un nou institut a Breda (Selva)

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Carme Capdevila i Palau; Anna Simó i Cas-
telló

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a les ini-
ciatives parlamentàries amb número de tramitació 314-
14877/09 i 314-14878/09 i s’informa del següent:

El Departament d’Ensenyament no té planificada la 
construcció d’un nou institut al municipi de Breda.

Pel que fa a la previsió de construcció d’una nova esco-
la al municipi de Breda, us informo que el Departament 
d’Ensenyament ha redactat el projecte d’ampliació de 
l’escola Montseny de Breda que, en el moment que la dis-
ponibilitat pressupostària ho permeti, caldrà adaptar-lo a 
la normativa actual.

Barcelona, 7 de març de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció d’una escola nova en 
substitució de l’Escola Montseny, a Breda 
(Selva)
Tram. 314-14878/09

Resposta del Govern
Reg. 48676 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14877/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts atorgats el 2011 per al foment 
de les actuacions en el medi rural i pesquer 
que afavoreixin la integració de les dones
Tram. 314-14901/09

Resposta del Govern
Reg. 48891 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14901/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts atorgats el 2011 per al foment de les actuacions en 
el medi rural i pesquer que afavoreixin la integració de 
les dones

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Caterina Mieras i Barceló; Mònica Lafuente 
de la Torre

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

L’Ordre AAR/385/2010, de 12 de juliol, per la qual 
s’aproven les bases reguladores dels ajuts per al desenvo-
lupament de zones dependents de la pesca de Catalunya, 
dins del Fons Europeu de la Pesca, relatives al període de 
programació 2007-2013, preveu el següent, en el seu ar-
ticle 6.3: «En la selecció de projectes es dóna prioritat a 
les inversions i actuacions presentades per dones i joves 
de menys de quaranta anys en el moment de presentar 
la sol·licitud». Tot i això, dels ajuts atorgats durant l’any 
2011 no s’ha donat el cas de cap sol·licitud que reuneixi 
aquests requisits.

Barcelona, 28 de febrer de 2012

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts atorgats a dones el 2011 per 
a inversions en plans de millorament i per a 
joves agricultores
Tram. 314-14902/09

Resposta del Govern
Reg. 48892 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14902/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts atorgats a dones el 2011 per a inversions en plans de 
millorament i per a joves agricultores

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Caterina Mieras i Barceló; Mònica Lafuente 
de la Torre

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

L’any 2011 la línia de modernització va tenir 104 dones 
beneficiàries (un 136% més que l’any anterior, amb 44.

Pel que fa a la instal·lació de joves agricultores, l’any 2011 
es van incorporar un total de 86 dones; un 458% més 
d’explotacions de joves beneficiades respecte l’any ante-
rior (24).

Barcelona, 28 de febrer de 2012

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els estudis indicadors de la represen-
tació paritària en el món rural
Tram. 314-14903/09

Resposta del Govern
Reg. 48893 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14903/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
estudis indicadors de la representació paritària en el món 
rural

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Caterina Mieras i Barceló; Mònica Lafuente 
de la Torre

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

A través de la Fundació del Món Rural s’han realitzat 
darrerament diversos estudis que tenen un contingut en 
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indicadors sobre la representació de la dona en el món 
rural.

L’estudi sobre la Diagnosi de la realitat sociolaboral de 
les dones rurals que forma part del projecte RUDONA 
en l’estudi sobre les Noves oportunitats d’ocupació per 
les dones rurals catalanes. Un altre estudi sobre el sector 
en general i de la dona en particular és l’Atles de la nova 
ruralitat també elaborat per la Fundació del Món Rural. 
Aquests estudis, i altres, estan disponibles a la web de la 
FMR.

Cal mencionar també el projecte pilot Red de Mujeres 
Rurales y urbanas: un espacio de desarrollo económico y 
social en què el Govern hi participa a través de l’Associ-
ació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) dins del 
marc de la Red Rural Nacional.

Barcelona, 28 de febrer de 2012

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de dones titulars d’explota-
cions agràries que s’han adreçat el 2011 als 
centres d’assessorament agrari
Tram. 314-14904/09

Resposta del Govern
Reg. 48894 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14904/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de dones titulars d’explotacions agràries que 
s’han adreçat el 2011 als centres d’assessorament agrari

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Caterina Mieras i Barceló; Mònica Lafuente 
de la Torre

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

De les 2.340 sol·licituds d’ajut a la utilització de serveis 
d’assessorament agrari que s’han rebut durant el 2011, 
11,5% han estat presentades per dones titulars d’explo-
tacions agràries.

Barcelona, 28 de febrer de 2012

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts atorgats per a prioritzar els 
projectes promoguts per dones de les zones 
rurals
Tram. 314-14905/09

Resposta del Govern
Reg. 48895 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14905/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts atorgats per a prioritzar els projectes promoguts per 
dones de les zones rurals

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Caterina Mieras i Barceló; Mònica Lafuente 
de la Torre

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

L’any 2011 la línia de modernització va tenir 104 dones 
beneficiàries (un 136% més que l’any anterior, amb 44.

Pel que fa a la instal·lació de joves agricultores, l’any 2011 
es van incorporar un total de 86 dones; un 458% més 
d’explotacions de joves beneficiades respecte l’any ante-
rior (24).

Barcelona, 28 de febrer de 2012

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts atorgats el 2011 per al foment 
de la creació i el manteniment dels llocs de 
treball de dones de les zones rurals
Tram. 314-14906/09

Resposta del Govern
Reg. 48896 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14906/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts atorgats el 2011 per al foment de la creació i el man-
teniment dels llocs de treball de dones de les zones rurals

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Caterina Mieras i Barceló; Mònica Lafuente 
de la Torre

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:
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L’any 2011 la línia de modernització va tenir 104 dones 
beneficiàries (un 136% més que l’any anterior, amb 44).

Pel que fa a la instal·lació de joves agricultores, l’any 2011 
es van incorporar un total de 86 dones; un 458% més 
d’explotacions de joves beneficiades respecte l’any ante-
rior (24).

Barcelona, 28 de febrer de 2012

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts atorgats el 2011 als grups 
d’acció local que participen en el Leader 
Plus i sobre el percentatge d’aquests ator-
gats a dones de menys de quaranta anys
Tram. 314-14908/09

Resposta del Govern
Reg. 48897 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14908/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts atorgats el 2011 als grups d’acció local que parti-
cipen en el Leader Plus i sobre el percentatge d’aquests 
atorgats a dones de menys de quaranta anys

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Caterina Mieras i Barceló; Mònica Lafuente 
de la Torre

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

No s’ha donat cap ajut als Grups d’Acció Local en la ini-
ciativa comunitària Leader Plus donat que aquesta inicia-
tiva comunitària va desaparèixer l’any 2008.

Barcelona, 28 de febrer de 2012

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de subvencions atorgades 
el 2011 a projectes de col·laboració en cam-
panyes agràries per a activitats de foment 
de la igualtat d’oportunitats entre dones i 
homes
Tram. 314-14909/09

Resposta del Govern
Reg. 48898 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14909/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de subvencions atorgades el 2011 a projectes de 
col·laboració en campanyes agràries per a activitats de fo-
ment de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Caterina Mieras i Barceló; Mònica Lafuente 
de la Torre

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

L’any 2011 la línia de modernització va tenir 104 dones 
beneficiàries (un 136% més que l’any anterior, amb 44).

Pel que fa a la instal·lació de joves agricultores, l’any 2011 
es van incorporar un total de 86 dones; un 458% més 
d’explotacions de joves beneficiades respecte l’any ante-
rior (24).

Barcelona, 28 de febrer de 2012

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’increment d’ajuts a projectes promo-
guts per dones titulars d’explotacions agrà-
ries
Tram. 314-14911/09

Resposta del Govern
Reg. 48899 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14911/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’increment d’ajuts a projectes promoguts per dones titu-
lars d’explotacions agràries

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Caterina Mieras i Barceló; Mònica Lafuente 
de la Torre
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D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

L’any 2011 86 beneficiàries es van incorporar al món 
agrari, un 458% més d’explotacions beneficiades respec-
te l’any anterior (24) i un pressupost destinat a dones un 
263% superior al del 2010.

L’any 2011, la línia de modernització va tenir 104 dones 
beneficiàries (un 136% més que l’any anterior) amb un 
pressupost de més del doble que al 2010.

Pel que fa a la línia de LEADER, 18 dones, gairebé tres 
vegades més que l’any anterior, amb un pressupost gaire-
bé deu cops superior al 2010.

Barcelona, 28 de febrer de 2012

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions dutes a terme el 2011 
per a prioritzar projectes promoguts per do-
nes titulars d’explotacions agràries
Tram. 314-14912/09

Resposta del Govern
Reg. 48900 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14912/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions dutes a terme el 2011 per a prioritzar projec-
tes promoguts per dones titulars d’explotacions agràries

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Caterina Mieras i Barceló; Mònica Lafuente 
de la Torre

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

Des del DAAM s’ha fet front a totes les sol·licituds pre-
sentades per dones.

Barcelona, 28 de febrer de 2012

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts atorgats el 2011 per a l’accés 
de les dones a la cotitularitat de les explota-
cions agràries
Tram. 314-14913/09

Resposta del Govern
Reg. 48901 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14913/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts atorgats el 2011 per a l’accés de les dones a la cotitu-
laritat de les explotacions agràries

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Caterina Mieras i Barceló; Mònica Lafuente 
de la Torre

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

Pel que fa a la cotitularitat de les explotacions agràries, 
des del DAAM s’està treballant per crear el marc legal 
d’actuació per donar cobertura en aquesta matèria durant 
els propers anys.

Barcelona, 28 de febrer de 2012

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’ajuts atorgats el 2011 en 
el món rural a dones amb discapacitat, amb 
càrregues familiars o en situació de precari-
etat econòmica
Tram. 314-14914/09

Resposta del Govern
Reg. 48415 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14914/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’ajuts atorgats el 2011 en el món rural a dones 
amb discapacitat, amb càrregues familiars o en situació 
de precarietat econòmica

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Caterina Mieras i Barceló; Mònica Lafuente 
de la Torre

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que la convoca-
tòria d’ajuts de suport a l’autonomia a la pròpia llar no 
té criteris de priorització per a dones discapacitades de 
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l’àmbit rural. S’atén a totes les persones discapacitades 
que compleixin els requisits i especificitats establerts a 
la convocatòria, sense diferenciar entre gènere ni àmbit 
territorial.

Barcelona, 6 de març de 2012

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la col·laboració en accions i campa-
nyes relatives als drets humans laborals de 
les dones en països en vies de desenvolu-
pament
Tram. 314-14915/09

Resposta del Govern
Reg. 48828 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14915/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
col·laboració en accions i campanyes relatives als drets 
humans laborals de les dones en països en vies de des-
envolupament

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Núria Segú Ferré; Caterina Mieras i Barceló

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, dono resposta conjunta a 
la pregunta escrita, amb Número de Tramitació: 314-
14915/09, amb la informació facilitada per la Secretaria 
d’Afers Exteriors del Departament de la Presidència.

Barcelona, 7 de març de 2012

Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Annex

Les accions i campanyes de denúncia i protesta, defensa, 
promoció i acompliment integral dels drets humans la-
borals recollits en els convenis i recomanacions de l’Or-
ganització Internacional del Treball (OIT) en països en 
vies de desenvolupament, especialment de les dones, que 
s’han dut a terme a través de l’Agència Catalana de Co-
operació al Desenvolupament durant l’any 2011 són les 
que es detallen tot seguit:

Intersindical - Confederació Sindical de Catalunya: 

Projecte: Programa de funcionament del centre de for-
mació i capacitació sindical CEFOCAL. Cochabamba 
(Bolívia).

Projecte: Programa de Democràcia en profunditat. Con-
solidació del procés de formació avançada per la demo-
cràcia sindical (Colòmbia).

Projecte: Programa La vida digna i la salut a les organit-
zacions del camp equatorià. Capacitació i lideratge per a 
un nou horitzó saludable (Equador).

Projecte: Programa de formació bàsica, intermèdia, 
avançada i virtual per la gestió sindical (Colòmbia).

Fundació Josep Comaposada UGT Catalunya: 

Projecte: Programa d’enfortiment d’un treball digne per 
als treballadors i treballadores per compte propi del sec-
tor informal de l’economia, 2009-2011. (Guatemala, El 
Salvador, Nicaragua, Hondures i Panamà, zona A).

Projecte: Programa d’enfortiment sindical i promoció 
dels drets humans laborals a l’àrea de Centre-Amèrica. 
PSCC Fases IX/X/XI 2009-2011 (Hondures, Guatemala, 
El Salvador, Nicaragua, Costa Rica i Panamà).

Fundació Pau i Solidaritat - CCOO de Catalunya: 

Projecte: Programa de creació d’una diplomatura per a la 
formació de promotors i promotores de Guatemala (Gua-
temala).

Projecte: Programa d’enfortiment de l’estructura organit-
zativa del sindicat ESLIMP Callao i promoció de l’enfo-
cament de gènere les organitzacions sindicals de la regió 
Callao (Perú).

Projecte: Programa d’enfortiment sindical i promoció 
dels drets humans laborals a l’àrea de Centre-Amèrica. 
PSCC Fases IX/X/XI 2009-2011 (Hondures, Guatemala, 
El Salvador, Nicaragua, Costa Rica i Panamà).

Projecte: Programa d’enfortiment d’un treball digne per 
als treballadors i treballadores per compte propi del sec-
tor informal de l’economia, 2009-2011 (Guatemala, El 
Salvador, Nicaragua, Hondures i Panamà, zona B).

Fundació Pagesos Solidaris - Unió de Pagesos de Cata-
lunya: 

Projecte: Iniciatives productives i socials a partir de la 
migració temporal (Colòmbia i Bolívia).

Senén Florensa i Palau
Secretari

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions dutes a terme el 2011 per a 
enfortir la participació sindical de les dones 
en països en vies de desenvolupament
Tram. 314-14916/09

Resposta del Govern
Reg. 48829 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14916/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions dutes a terme el 2011 per a enfortir la participa-
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ció sindical de les dones en països en vies de desenvolu-
pament

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Núria Segú Ferré; Caterina Mieras i Barceló

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, dono resposta conjunta a 
les preguntes escrites, amb Número de Tramitació: 314-
14916/09 i 314-14917/09, amb la informació facilitada 
per la Secretaria d’Afers Exteriors del Departament de la 
Presidència.

Barcelona, 7 de març de 2012

Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Annex

Les accions que l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament ha dut a terme durant l’any 2011, desti-
nades a enfortiment sindical, formació laboral, ocupaci-
onal i sindical adreçat a entitats i responsables sindicals 
dels països en vies de desenvolupament amb una atenció 
especial a la participació de les dones, són les que es de-
tallen tot seguit: 

Àmbit geogràfic de l’Amèrica Central i Carib (inclou pro-
jectes finançats el 2010 i executats el 2011): 

1) Campanya pel treball decent a Perú (Perú). Fundació 
Josep Comaposada (FJC) UGT de Catalunya.

2) Programa d’organització del sindicat industrial dels 
treballadors i les treballadors de la indústria de la ma-
quila a Nicaragua 2008-2011, 3a fase 2010-2011 (Nica-
ragua). Fundació Josep Comaposada (FJC) UGT de Ca-
talunya.

3) Actuació per a la potenciació del coneixement sobre 
drets laborals i formació sindical amb enfocament de gè-
nere dels afiliats i afiliades de la CUT Valle (Colòmbia). 
Fundació Pau i Solidaritat - CCOO de Catalunya.

4) Actuació a favor de l’enfortiment de les Organitzaci-
ons Sindicals Centreamericanes per a la consecució dels 
Objectius Estratègics de l’Organització Internacional del 
Treball (OIT) (Hondures, Guatemala i El Salvador). Fun-
dació Pau i Solidaritat - CCOO de Catalunya.

5) Procés d’Unitat del Sud-Occident colombià -Cabildo 
Nacional Obert de les treballadores i els treballadors - 
PUCSOC (Colòmbia). Intersindical-CSC.

Referent a les subvencions que el Govern, a través de 
l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, 
ha concedit per a donar suport a programes i projectes de 
cooperació al desenvolupament, sensibilització i educa-
ció i actuacions de capacitació i formació adreçada a sin-
dicats, associacions professionals agràries i entitats que 
en depenen amb una atenció especial a la participació de 
les dones, són les següents: 

Aquestes subvencions inclouen tant els projectes en vi-
gència, com les subvencions atorgades a la convocatòria 
2011 (projectes en l’àmbit de cooperació al desenvolu-

pament i accions d’educació per al desenvolupament en 
l’àmbit formal, no formal i informal), segons resolució 
de 16 de desembre de 2011 (resolució PRE/2115/2011, de 
5 de setembre. DOGC núm. 5961 de 12.9.2011).

Àmbit geogràfic de l’Amèrica Central i Carib. (Convoca-
tòria 2011: cooperació al desenvolupament): 

1) Projecte «Autonomia econòmica i exigibilitat de drets 
econòmics i laborals de dones populars als departaments 
d’Antioquia i Bolívar (Colòmbia). Entitat: Acció per una 
ciutadania solidària (ACCISOL). Contrapart: Corporació 
«Tiempos de Vida» (CORVIDA), «Asociación Santa Ri-
ta para la educación y promoción» (FUNSAREP) i Cor-
poración «Vamos mujer».

Àmbit Mediterrània, Àsia i Europa Oriental. (Convocatò-
ria 2011: cooperació al desenvolupament): 

1) Projecte «Millora de la qualitat de l’educació primària 
i enfortiment de les capacitats organitzatives locals, amb 
especial incidència en el col·lectiu de dones, per a un total 
de 6.300 habitants, repartits en 7 localitats rurals en la 
Comuna de Djonaba, Regió de Brakna» (Algèria). Enti-
tat: Fundació Salut i Comunitat.

2) Projecte «Acompanyament a les iniciatives de dones 
emprenedores per a la creació d’ocupació» (Algèria). En-
titat: Fundació Privada Centre d’Iniciatives i Recerques 
Europees a la Mediterrània (CIREM).

3) Projecte «Promoció i enxarxament de l’economia soli-
dària a la regió de la mediterrània» (Mediterrània). Enti-
tat: Xarxa Economia Solidària (XES).

4) Projecte «Foment de l’ocupació i la generació d’ingres-
sos de les dones rurals de Missour a través de la forma-
ció professional i la valorització de l’artesania regional» 
(Marroc). Entitat: Solidaritat, Desenvolupament i Pau-
SODEPAU (concertada amb: Fundació Desenvolupa-
ment Comunitari).

5) Projecte «Millora de la sobirania alimentària a la 
Franja de Gaza mitjançant la utilització de recursos hí-
drics i agrícoles alternatius» (Palestina). Entitat: Job Cre-
ation Program (programa autònom adscrit a l’Oficina de 
la Presidència de l’Autoritat Nacional Palestina).

6) Programa «Formació per a dones joves líders sindicals 
del Marroc, Algèria i Tunísia. Formaghreb 2009-2011» 
(Marroc, Algèria i Tunísia). Entitat: Fundació Josep Co-
maposada (FJC) UGT de Catalunya.

Àmbit geogràfic de l’Àfrica Subsahariana: 

S’ha donat suport a la Marxa Mundial de Dones (anys 
2009 i 2011, a través de dos convenis directes) a partir 
dels quals es realitzen diferents accions a nivell del con-
tinent africà i a nivell internacional per a la defensa dels 
drets de les dones en general, entre els quals també es 
tracten els drets laborals.

En línies generals, pel que fa a l’àmbit de la política de 
cooperació al desenvolupament i a l’educació per al des-
envolupament (formal, no formal i informal) es presta 
una atenció especial a la participació de les dones i a la 
incidència que des d’aquest àmbit es pot dur a terme en 
l’equitat entre gèneres. En aquest sentit, cal tenir en comp-
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te que el punt 3 de les bases reguladores de la convoca-
tòria de subvencions 2011 (Resolució PRE/2082/2011, de 
25 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores per 
a la concessió de subvencions destinades a donar suport a 
projectes en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament 
i a accions d’educació per al desenvolupament en l’àmbit 
formal, no formal i informal) indica el requisit següent: 
«Els projectes hauran de tenir en compte els objectius 
transversals que contempla el Pla director de cooperació 
al desenvolupament 2011-2014. En relació amb l’objectiu 
de promoció de l’equitat entre dones i homes mitjançant 
l’aplicació de la perspectiva de gènere, la inclusió de l’ob-
jectiu haurà de quedar reflectida en el pressupost del pro-
jecte que es demani de finançar».

Senén Florensa i Palau
Secretari

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les subvencions atorgades el 2011 per 
a projectes de cooperació al desenvolupa-
ment per a la participació de les dones en el 
món sindical
Tram. 314-14917/09

Resposta del Govern
Reg. 48829 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14916/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assignació mensual a José Monti-
lla, expresident de la Generalitat, per la seva 
condició de senador
Tram. 314-14927/09

Resposta del Govern
Reg. 48830 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14927/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assignació mensual a José Montilla, expresident de la 
Generalitat, per la seva condició de senador

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Anna Simó i Castelló

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, dono resposta conjunta a 
les preguntes escrites, amb número de tramitació: 314-
14927/09 i 314-14928/09, amb la informació facilitada 

per la Direcció de Serveis del Departament de la Presi-
dència.

Barcelona, 7 de març de 2012

Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Annex

Les despeses relatives a l’assignació mensual de i la pen-
sió vitalícia dels expresidents de la Generalitat són les 
previstes d’acord amb els articles 2 i 3 de la llei 6/2003, 
de 22 d’abril, de l’estatut dels expresidents de la Gene-
ralitat. En el cas del Molt Honorable Sr. José Montilla i 
Aguilera, aquest va renunciar-hi amb data 2 de desembre 
de 2011.

Pel que fa al sosteniment dels mitjans personals i materi-
als de l’Oficina de l’expresident José Montilla, aquest es 
continua fent d’acord amb el que preveu l’esmentada llei i 
amb la reducció de despesa prevista d’acord amb el con-
text actual d’ajustos pressupostaris.

Barcelona, 6 de març de 2012

Teresa Prohias i Ricart
Directora

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el sosteniment de l’oficina de José 
Montilla, expresident de la Generalitat, ha-
vent estat nomenat senador
Tram. 314-14928/09

Resposta del Govern
Reg. 48830 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14927/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’obertura del centre penitenciari Mas 
d’Enric, al Catllar (Tarragonès)
Tram. 314-14930/09

Resposta del Govern
Reg. 48518 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14930/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’obertura del centre penitenciari Mas d’Enric, al Catllar 
(Tarragonès)
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Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avinent que 
es dóna resposta conjunta a les preguntes amb número de 
tramitació 314-14930/09, 314-14931/09 i 314-14932/09:

L’execució material i total de les obres de construcció 
del nou Centre Penitenciari Mas d’Enric, situat al Cat-
llar (Tarragona), està pendent dels treballs de construcció 
de l’estació depuradora d’aigües residuals que requereix 
aquest tipus d’instal·lació.

En aquest sentit, us informo que el Departament de Jus-
tícia i l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), la qual de-
pèn del Departament de Territori i Sostenibilitat, van sig-
nar el 16 de febrer de 2010 un conveni per a l’adequació 
de les infraestructures de sanejament de diversos cen-
tres penitenciaris, que inclou el nou equipament de Mas 
d’Enric. Aquest conveni, que roman vigent fins al 31 de 
desembre de 2012, recull la construcció d’una nova esta-
ció depuradora d’aigües residuals de la zona del Catllar, 
amb una capacitat suficient per a poder admetre el sane-
jament del nou Centre Penitenciari.

El Departament de Justícia ha mantingut diferents tro-
bades amb representants de l’ACA i de l’Ajuntament d’El 
Catllar per analitzar la viabilitat del projecte de la depu-
radora prevista a la zona, projecte que s’ha vist endarrerit 
per les dificultats econòmiques que afecten l’esmentada 
Agència. A hores d’ara, s’exploren altres solucions per ti-
rar endavant el projecte dins les possibilitats pressupos-
tàries actuals.

Pel que fa a la plantilla que serà destinada al nou centre 
de les comarques de Tarragona, en aquest exercici pres-
supostari, el Departament de Justícia programarà el di-
mensionament de la plantilla de vigilància, rehabilitació 
i administració necessària per a la entrada en funciona-
ment del nou equipament, que substituirà la vella presó 
ubicada a la ciutat de Tarragona. Un cop s’hagi comple-
tat aquesta programació, el Departament promourà els 
processos adients per cobrir les necessitats de plantilla 
d’aquest Centre Penitenciari.

Barcelona, 5 de març de 2012

M. Pilar Fernández Bozal
Consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació de personal de vigilància 
per al centre penitenciari Mas d’Enric, al 
Catllar (Tarragonès)
Tram. 314-14931/09

Resposta del Govern
Reg. 48518 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14930/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació de personal de tractament 
per al centre penitenciari Mas d’Enric, al 
Catllar (Tarragonès)
Tram. 314-14932/09

Resposta del Govern
Reg. 48518 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14930/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el garantiment de l’accés en transport 
públic al centre penitenciari Mas d’Enric, al 
Catllar (Tarragonès)
Tram. 314-14933/09

Resposta del Govern
Reg. 48519 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14933/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
garantiment de l’accés en transport públic al centre peni-
tenciari Mas d’Enric, al Catllar (Tarragonès)

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avinent que 
es dóna resposta conjunta a les preguntes amb número de 
tramitació 314-14933/09 i 314-14934/09:

Com en tots els casos d’equipaments penitenciaris que 
no estan situats en nuclis de població consolidats i que 
no disposen d’una xarxa suficient de transport públic 
que s’adapti a les particularitats i horaris propis d’un 
centre penitenciari, el Departament de Justícia explo-
rarà totes les possibilitats per garantir una correcta ac-
cessibilitat mitjançant el transport públic, tant per als 
interns com per a les seves famílies i els treballadors 
del Centre.

Com ja succeeix en casos com els dels centres peniten-
ciaris Brians 1 i Brians 2 o Quatre Camins, es cercaran 
empreses de transport de viatgers de la zona amb l’objec-
tiu que cobreixin aquest servei. Cal dir que el Departa-
ment és conscient de la ubicació del nou Centre fora d’un 
nucli urbà i, per tant, la voluntat és atendre les necessi-
tats de treballadors i visitants que no puguin desplaçar-se 
amb transport privat.

Barcelona, 5 de març de 2012

M. Pilar Fernández Bozal
Consellera de Justícia
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el garantiment de l’accés en transport 
públic a la plantilla del centre penitenciari 
Mas d’Enric, al Catllar (Tarragonès)
Tram. 314-14934/09

Resposta del Govern
Reg. 48519 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14933/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte del Fòrum de la Justícia de 
Tarragona
Tram. 314-14935/09

Resposta del Govern
Reg. 48520 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-14935/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte del Fòrum de la Justícia de Tarragona

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Hortènsia Grau Juan

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avinent que 
es dóna resposta conjunta a les preguntes amb número 
de tramitació 314-14935/09, 314-14936/09, 314-14937/09 
i 314-14938/09:

L’Ajuntament de Tarragona va emetre informe favorable 
sobre el projecte d’execució el desembre de 2010, i resten 
pendents les autoritzacions de les llicències de construc-
ció i ambientals.

La construcció i posada en servei de l’edifici judicial de 
la ciutat de Tarragona, també forma part del conjunt d’ac-
tuacions de desplegament de la nova oficina judicial, en 
relació amb la qual el Parlament de Catalunya (moció 
34/IX, de 7 de juliol de 2011) va acordar instar al Go-
vern a establir un calendari de desplegament possible i 
realista que ha de tenir en compte les inversions neces-
sàries en tecnologia i infraestructures. A hores d’ara i en 
compliment de la moció el Govern està preparant aquest 
calendari que contempla dins de les infraestructures ne-
cessàries el nou edifici judicial de Tarragona que ha de 
permetre concentrar les diferents seus judicials actual-
ment disperses en la ciutat, més la previsió d’un espai de 
reserva per a les futures ampliacions que siguin neces-
sàries.

La programació temporal dels terminis de la licitació i de 
l’inici de la construcció restarà condicionada a les dispo-
nibilitats pressupostàries.

El Departament de Justícia pretén que el projecte de la 
Ciutat de la Justícia de Tarragona sigui aviat una realitat, 
que doni a la ciutat de Tarragona les instal·lacions ade-
quades i acordes amb el Pla de Modernització de la Justí-
cia, i per tant durà a terme totes les actuacions necessàri-
es que permetin tancar el projecte, i efectuar la licitació i 
construcció efectiva d’aquest equipament judicial.

Barcelona, 5 de març de 2012

M. Pilar Fernández Bozal
Consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions dutes a terme amb rela-
ció al projecte del Fòrum de la Justícia de 
Tarragona
Tram. 314-14936/09

Resposta del Govern
Reg. 48520 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14935/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions dutes a terme amb relació 
al projecte del Fòrum de la Justícia de Tarra-
gona que han estat anul·lades del gener de 
2011 ençà
Tram. 314-14937/09

Resposta del Govern
Reg. 48520 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14935/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions dutes a terme amb relació 
al projecte del Fòrum de la Justícia de Tarra-
gona que han estat ajornades del gener de 
2011 ençà
Tram. 314-14938/09

Resposta del Govern
Reg. 48520 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-14935/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la investigació duta a terme pel Servei 
de Protecció de la Natura de la Guàrdia Civil 
sobre l’abocament de residus industrials en 
el dipòsit de runes de Callús (Bages) efectu-
at per Gestora de Runes del Bages
Tram. 314-15003/09

Resposta del Govern
Reg. 48484 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-15003/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
investigació duta a terme pel Servei de Protecció de la 
Natura de la Guàrdia Civil sobre l’abocament de residus 
industrials en el dipòsit de runes de Callús (Bages) efec-
tuat per Gestora de Runes del Bages

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Laura Massana Mas

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

L’Agència de Residus de Catalunya te coneixement d’una 
investigació del Servei de Protecció de la Natura de la 
Guàrdia Civil, ja que a 12 de desembre de 2011 ha rebut 
una sol·licitud d’informe per part d’aquesta entitat.

A través del programa de controls periòdics de les instal-
lacions de gestió de residus que realitza l’Agència de Re-
sidus de Catalunya, el 2011 es van detectar irregularitats 
en la gestió de residus del dipòsit de classe I de Callús. 
En aquest sentit, a 16 de novembre de 2011 l’Agència de 
Residus de Catalunya va fer un requeriment per gestió 
incorrecta de residus a l’empresa gestora i per a justificar 
documentalment la gestió realitzada.

D’altra banda, el 9 de desembre de 2011 es va fer una 
inspecció amb presa de mostres dels residus dipositats a 
la instal·lació, els resultats d’aquestes actuacions no han 
permès concloure fins ara la presència de residus no ad-
missibles. En qualsevol cas, l’Agència de Residus de Ca-
talunya segueix portant a terme els controls habituals en 
aquest tipus d’instal·lacions.

Per últim es pot destacar el fet que el dipòsit ha implantat 
millores en el control i la separació prèvia a la deposició 
d’aquells materials impropis que es troben continguts en 
els residus que entren.

Barcelona, 5 de març de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres de desdoblament de la car-
retera N-II a les comarques de Girona
Tram. 314-15006/09

Resposta del Govern
Reg. 48485 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-15006/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
obres de desdoblament de la carretera N-II a les comar-
ques de Girona

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Carme Capdevila i Palau

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

El Govern considera que cal fer una reflexió sobre la 
construcció de vies desdoblades al costat d’autopistes de 
peatge, per tal d’evitar les duplicacions que siguin inne-
cessàries. A partir de l’anterior es desenvoluparan les ac-
tuacions escaients dins del marc de la planificació viària 
prevista.

En tot cas es considera necessari continuar amb el des-
doblament de l’N-II en els trams de Sils a Caldes de Ma-
lavella i de Maçanet de la Selva a Sils, per bé que caldrà 
analitzar el plantejament d’una possible utilització més 
amplia de l’AP-7 al nord de Girona.

Barcelona, 5 de març de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ús de la força en la intervenció po-
licial del 2 de desembre de 2011 a la presó 
Model de Barcelona
Tram. 314-15009/09

Resposta del Govern
Reg. 48850 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-15009/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ús de la força en la intervenció policial del 2 de desem-
bre de 2011 a la presó Model de Barcelona

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a la pre-
gunta parlamentària 314-15009/09.
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Els principis d’actuació de la Policia de la Generalitat - 
Mossos d’Esquadra (PG-ME) venen definits a la Llei 
10/1994 d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - 
Mossos d’Esquadra. Aquesta llei, en la segona considera-
ció preliminar, determina que «el respecte que la policia 
deu a la societat, a què pertany i d’on prové el seu man-
dat, l’obliga a utilitzar els recursos coactius solament en 
situacions extremes i amb una aplicació escrupolosa dels 
principis d’oportunitat, proporcionalitat i congruència».

En aquest sentit, els procediments normalitzats de tre-
ball, així com el conjunt de totes les accions i mesures 
implementades per la PG-ME, s’ajusten a aquests princi-
pis i, per tant, també les accions executades en els supò-
sits de concentracions i mobilitzacions.

Així, doncs, en les actuacions dutes a terme en les di-
verses concentracions i manifestacions de treballadors 
davant de diferents centres penitenciaris s’han aplicat 
aquests principis i s’han ajustat al marc legislatiu vigent, 
donant compliment a les responsabilitats que la llei as-
signa a la PG-ME, entre les quals hi ha la de defensar i 
assegurar la seguretat de les persones i el lliure exercici 
dels seus drets.

Barcelona, 8 de març de 2012

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la posada en funcionament i el cost 
del projecte del camp de futbol del carrer de 
l’Energia, de Barcelona
Tram. 314-15107/09

Resposta del Govern
Reg. 49158 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-15107/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
posada en funcionament i el cost del projecte del camp de 
futbol del carrer de l’Energia, de Barcelona

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: José Antonio Coto Roquet

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, dono resposta conjunta 
a la pregunta escrita, amb número de tramitació: 314-
15107/09, amb la informació facilitada per la Secretaria 
General de l’Esport del Departament de la Presidència.

Barcelona, 8 de març de 2012

Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Annex

La Generalitat de Catalunya no és la propietària del 
camp de futbol del carrer Energia si bé n’ha finançat les 
obres de construcció.

Les instal·lacions es van posar en funcionament un cop 
resoltes les qüestions relatives a les escomeses d’aigua, 
llum i gas.

Aquesta actuació no ha consistit en la reparació i millora 
d’un equipament existent sinó en la construcció d’un nou 
equipament per tal d’acollir provisionalment els equips 
usuaris del camp de Magòria.

El març de 2009, el termini inicialment previst de funci-
onament d’aquest camp provisional es va allargar a cinc 
anys. Aquesta circumstància va implicar l’obligatorietat 
del compliment de la legislació vigent que regula l’edi-
ficació i les instal·lacions dels vestidors. Per tant, es va 
modificar el projecte per tal d’incorporar els nous reque-
riments normatius exigits per obtenir la llicència muni-
cipal d’obres. El projecte no contemplava la construcció 
d’una graderia.

D’altra banda, les obres es van iniciar dos anys desprès de 
l’estimació inicial de pressupost, per la qual cosa, a l’es-
tabliment dels preus del projecte cal afegir l’increment 
produït en el sector de la construcció els darrers anys. 
Respecte del cost de l’obra, us adreço a les correspo-
nents partides pressupostàries: D/610000200/1210/0000 
del pressupost de l’any 2010, i D/610000200/1210/0000, 
D/610000100/4440/0000, D/640000100/4440/0000, 
D/221008900/4440/0000, D/210000100/4440/0000, 
D/620000100/4440/0000 del pressupost de l’any 2011.

Ivan Tibau i Ragolta
Secretari general

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la despesa anual en bonificacions de 
peatges per a residents o usuaris habituals 
els anys 2010 i 2011
Tram. 314-15110/09

Resposta del Govern
Reg. 48486 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-15110/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
despesa anual en bonificacions de peatges per a residents 
o usuaris habituals els anys 2010 i 2011

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Santi Rodríguez i Serra

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

Les darreres dades disponibles a dia d’avui pel que fa a 
les bonificacions i descomptes aplicats als usuaris de les 
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vies de peatge de titularitat de la Generalitat de Catalu-
nya són les corresponents a l’exercici 2010, que han es-
tat justificades i compensades durant 2011. Suposen una 
despesa de 20,93 MEUR a càrrec dels pressupostos de la 
Generalitat, a banda de les transferències del Ministeri 
de Foment en aplicació del RD-L 6/1999 i en virtut del 
Conveni DA3a.

Barcelona, 5 de març de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius per a prescindir del servei 
de prevenció de salut laboral del Departa-
ment d’Interior
Tram. 314-15111/09

Resposta del Govern
Reg. 48851 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-15111/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius per a prescindir del servei de prevenció de salut 
laboral del Departament d’Interior

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a les pre-
guntes parlamentàries 314-15111/09, 314-15112/09 i 314-
15113/09.

El Departament d’Interior continua tenint un Servei de 
Prevenció de Riscos Laborals propi, amb totes les espe-
cialitats assumides, medicina en el treball, Ergonomia i 
Psicosociologia aplicada, Seguretat i Higiene amb com-
petència per poder signar les aptituds dels treballadors, 
i l’ICS, com organisme especialista en la prestació de 
serveis sanitaris, és el que està duent a terme l’execució 
pràctica dels exàmens de salut, per tal d’optimitzar els re-
cursos de què disposa la Generalitat de Catalunya.

Amb la nova estructura del Departament d’Interior i en 
el marc d’aplicació de les mesures de contenció de la des-
pesa, s’ha prescindit de set Unitats Bàsiques de Salut. Pel 
que fa al seu material, una part està sent utilitzat per la 
Unitat de Vigilància de la Salut del Servei de Prevenció 
a Barcelona (realització de les tasques pròpies de vigi-
lància: adaptacions de llocs de treball, incorporacions al 
treball després de períodes d’absència, etc.), una segona 
part de material ha estat cedit a l’ICS amb l’objectiu que 
es puguin realitzar els exàmens de salut als treballadors 
de la nostra plantilla i altres Departaments i una tercera 
part està inventariat i dipositat (a l’espera de ser ubicats a 
noves dependències a Tarragona, Lleida i Girona).

Pel que fa a la plantilla de l’especialitat de medicina del 
treball, el Departament d’Interior ha donat per finalitzat 
els contractes temporals de cinc diplomades en Inferme-
ria a la data que estava prevista en el moment de la signa-
tura del contracte.

Barcelona, 8 de març de 2012

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la destinació de les infermeries del 
Departament d’Interior
Tram. 314-15112/09

Resposta del Govern
Reg. 48851 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-15111/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment de la legislació en ma-
tèria de prevenció de riscos laborals per part 
del Departament d’Interior
Tram. 314-15113/09

Resposta del Govern
Reg. 48851 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-15111/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la participació de la Generalitat a la 
Cimera del Canvi Climàtic de Durban
Tram. 314-15221/09

Resposta del Govern
Reg. 48487 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-15221/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
participació de la Generalitat a la Cimera del Canvi Cli-
màtic de Durban

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Joan Boada Masoliver
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D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

La Generalitat ha defensat en la cimera de Durban que 
un objectiu de reducció a nivell estatal que no baixi d’es-
cala en nivells de reducció, no permetrà afrontar els com-
promisos de reducció amb garanties de compliment. Ai-
xí mateix, una política d’adaptació que no baixa d’escala, 
difícilment podrà ser efectiva. Si això és així, també 
sembla raonable que els governs regionals i locals tin-
guin oportunitat d’accedir als diferents mecanismes de 
finançament que internacionalment es puguin establir o 
mobilitzar.

La Generalitat de Catalunya ha estat representada en 
nombrosos actes de la Cimera per posar de relleu la im-
portància de la gestió més propera als ciutadans i a la 
problemàtica ambiental que es duu a terme des dels ens 
locals i des de les regions.

En el aquest sentit, a la mateixa conferència va tenir lloc, 
per primera vegada, la presentació del programa Mo-
mentum for Change avalat pel secretari general de les 
Nacions Unides, per la presidència de la COP i per la 
secretaria executiva de la Convenció Marc per al Canvi 
Climàtic, on justament es varen destacar deu projectes 
de col·laboració on el paper dels ens regionals i locals ha 
estat fonamental.

Barcelona, 5 de març de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre l’estat del Pla de mitigació de les 
emissions 2013-2020
Tram. 314-15222/09

Resposta del Govern
Reg. 48488 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-15222/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat del Pla de mitigació de les emissions 2013-2020

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Joan Boada Masoliver

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

El marc d’actuació de Catalunya en canvi climàtic fins 
2020 és el marc europeu, el qual es troba clarament de-
finit.

En primer lloc cal indicar que es continua implementant 
el Pla Marc de Mitigació del Canvi Climàtic 2008-2012.

En aquest sentit, la planificació de la política energètica 
i climàtica catalana tindrà en compte l’escenari en què la 
Unió Europea acordi establir un objectiu més ambiciós 

de reducció d’emissions, com per exemple el 30% glo-
bal per a tota la Unió Europea plantejat per alguns estats 
membres, amb les conseqüents repercussions que aquest 
objectiu tindria pels compromisos que es podrien fixar 
per a l’Estat Espanyol.

Barcelona, 5 de març de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nou retard en la reducció d’emissi-
ons per a lluitar contra el canvi climàtic
Tram. 314-15223/09

Resposta del Govern
Reg. 48489 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-15223/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nou retard en la reducció d’emissions per a lluitar contra 
el canvi climàtic

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Joan Boada Masoliver

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avinent que 
donem resposta conjunta a les iniciatives 314-15223/09 i 
314-15225/09, amb les següents consideracions:

Els resultats assolits a la Cimera Mundial sobre canvi cli-
màtic de Durban demostren, per una banda, la gran di-
ficultat que existeix entre els grans països emissors per 
a arribar a compromisos de reducció de gasos d’efecte 
hivernacle a llarg termini, i a la vegada també demostra 
que cap país discuteix la necessitat d’assolir-los.

Les conferències de les Nacions Unides sobre el Canvi 
Climàtic per elles mateixes no poden reduir les emissions 
de gasos d’efecte hivernacle. Només les polítiques dels 
governs que incentivin i demandin inversions del sector 
privat en tecnologies baixes en carboni i d’altres activi-
tats de reducció d’emissions ho poden fer. Des d’aquesta 
òptica un dels criteris per jutjar els resultats d’aquestes 
cimeres és si fan que aquestes polítiques i aquestes in-
versions siguin més probables i Durban ha significat un 
petit pas endavant en un procés que és i seguirà sent llarg 
i complex fins a arribar a aquest acord mundial entre tots 
els països per a per a fer front al repte del canvi climàtic.

A Durban es va decidir oficialment un segon període de 
compromís del Protocol de Kyoto que començarà l’1 de 
gener de 2013 i que serà vigent fins el final del 2017 o el 
2020, data final a decidir el proper mes de juny. La Unió 
Europea accepta aquest segon període, però malaurada-
ment no estarà acompanyada d’altres grans països emis-
sors que han estat presents al primer període. Japó o Rús-
sia han decidit no acceptar aquest segon període.
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Cas a part ha estat Canadà ja que no només no accepta un 
segon període de compliment del Protocol de Kyoto sinó 
que en virtut d’una clàusula legal vol deixar d’estar vin-
culada al primer període. Tot i així, en clau de futur, el 
que desencadenarà un acord global serà el canvi d’actitud 
de la Xina i els EEUU, ja que emeten més de la meitat 
dels gasos. Tots els països són importants i amb tots s’ha 
de comptar i consensuar, però són aquestes dos grans po-
tències les que tenen la clau d’un futur acord.

Per tant, és necessari no reduir els esforços en aquests 
anys per reduir la corba de creixement de les emissions.

Barcelona, 5 de març de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els interessos que han marcat l’agen-
da del canvi climàtic
Tram. 314-15224/09

Resposta del Govern
Reg. 48490 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-15224/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
interessos que han marcat l’agenda del canvi climàtic

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Joan Boada Masoliver

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

Més que els interessos d’uns o altres grups, sempre pre-
sents en cimeres d’aquest tipus, l’aspecte que ha condici-
onat tot el procés i que de fet ja es ve arrossegant des de 
la Cimera de Copenhaguen, és que s’ha fet evident que 
el mon actual no és el de l’any 1997, que va donar lloc 
al Protocol de Kyoto, i que per tant cal un nou compro-
mís en el que estiguin inclosos tots els grans emissors de 
GEH.

Barcelona, 5 de març de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’avançament de la reducció d’emissi-
ons contaminants al 2020
Tram. 314-15225/09

Resposta del Govern
Reg. 48489 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-15223/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la posada en marxa d’un fons verd pel 
clima posterior al 2012 sense finançament 
públic
Tram. 314-15226/09

Resposta del Govern
Reg. 48491 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-15226/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
posada en marxa d’un fons verd pel clima posterior al 
2012 sense finançament públic

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Joan Boada Masoliver

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

A la cimera de Durban s’ha avançat molt en els mecanis-
mes de governança del Fons Verd pel Clima, acordant el 
seu disseny i estructura de govern, mancant però encara 
una decisió clara sobre com fer realitat el compromís de 
dotar aquest fons amb els 100.000 milions de dòlars anu-
als a partir de 2020, que hauran de sortir de contribuci-
ons públiques i privades.

La situació econòmica delicada de molts països desenvo-
lupats fa preveure com a poc realista que la totalitat dels 
fons tinguin un origen públic, i per tant es dibuixa un 
escenari en que les contribucions del sector privat hau-
ran de tenir un protagonisme principal. Aquest escenari 
ara per ara és vist amb certes reticències pels països en 
vies de desenvolupament que temen que l’entrada de fi-
nançament privat pugui perseguir uns objectius no ali-
neats amb les prioritats de desenvolupament dels països 
receptors.

Cara a poder dotar aquest Fons, no s’ha de renunciar a 
priori a cap dels instruments existents, entre els quals 
també hi ha el de la fiscalitat, si bé caldria que fos un 
mecanisme que tingués caire global per evitar situacions 
desavantatjoses entre sectors o entre països, i que en tot 
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cas fes una redistribució de la càrrega fiscal per no incre-
mentar la pressió.

Barcelona, 5 de març de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pla funcional i la redacció del pro-
jecte d’ampliació del consultori local Alme-
da, d’acord amb el conveni signat entre el 
Departament de Salut i l’Ajuntament de Cor-
nellà de Llobregat (Baix Llobregat) per al pe-
ríode 2008-2013
Tram. 314-15227/09

Resposta del Govern
Reg. 48693 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-15227/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pla funcional i la redacció del projecte d’ampliació del 
consultori local Almeda, d’acord amb el conveni signat 
entre el Departament de Salut i l’Ajuntament de Cornellà 
de Llobregat (Baix Llobregat) per al període 2008-2013

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Josep Vendrell Gardeñes

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

Els espais assistencials del consultori local d’Almeda ja 
van ser objecte d’ampliació.

Barcelona, 2 de març de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pla funcional, la redacció del pro-
jecte i l’inici de les obres del centre d’urgèn-
cies d’atenció primària i del servei de diag-
nòstic per la imatge al barri de la Gavarra, 
d’acord amb el conveni signat entre el De-
partament de Salut i l’Ajuntament de Corne-
llà de Llobregat (Baix Llobregat) per al perí-
ode 2008-2013
Tram. 314-15228/09

Resposta del Govern
Reg. 48694 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-15228/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pla funcional, la redacció del projecte i l’inici de les obres 
del centre d’urgències d’atenció primària i del servei de 
diagnòstic per la imatge al barri de la Gavarra, d’acord 
amb el conveni signat entre el Departament de Salut i 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) 
per al període 2008-2013

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Josep Vendrell Gardeñes

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

Durant el darrer trimestre de 2008 i a principis de 2009 
es va realitzar la descripció del Pla funcional del nou 
Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) i el Ser-
vei de Diagnòstic per la Imatge (SDPI). Donada la neces-
sitat de superfície per a construcció d’aquests dos serveis, 
des de l’Ajuntament es va descartar l’opció inicialment 
prevista d’espais per posar a disposició del Servei Català 
de la Salut (CatSalut).

Malgrat això, es va plantejar una alternativa d’espais cor-
responents a un local de la Tresoreria General de la Se-
guretat Social (TGSS) al carrer Salvador Allende, 33, de 
Cornellà de Llobregat. Els espais d’aquest local tampoc 
permeten la ubicació d’un nou centre per al CUAP i SDPI 
però sí que farien possible la reubicació d’altres serveis 
que permetessin millorar els espais actualment destinats 
al CUAP del CAP Sant Ildefons.

Barcelona, 2 de març de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte d’obres de remodelació del 
CAP Cornellà-Gavarra, d’acord amb el con-
veni signat entre el Departament de Salut i 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat (Baix 
Llobregat) per al període 2008-2013
Tram. 314-15229/09

Resposta del Govern
Reg. 48695 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-15229/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el projecte d’obres de remodelació del CAP Cornellà-
Gavarra, d’acord amb el conveni signat entre el Depar-
tament de Salut i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
(Baix Llobregat) per al període 2008-2013

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Josep Vendrell Gardeñes

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

Atès que no s’han pogut alliberar els espais de radiodi-
agnòstic del CAP Cornellà (Gavarra), s’ha plantejat a 
l’Ajuntament de Cornellà la possibilitat de disposar d’un 
solar alternatiu per a aquest centre.

En l’actualitat, s’està elaborant el Pla funcional dels es-
pais necessaris per tal de realitzar l’estimació de super-
fície necessària.

Barcelona, 2 de març de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’adequació dels espais i l’ampliació 
del sector Ribera Salinas del CAP Martí Ju-
lià, d’acord amb el conveni signat entre el 
Departament de Salut i l’Ajuntament de Cor-
nellà de Llobregat (Baix Llobregat) per al pe-
ríode 2008-2013
Tram. 314-15230/09

Resposta del Govern
Reg. 48696 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-15230/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’adequació dels espais i l’ampliació del sector Ribera Sa-
linas del CAP Martí Julià, d’acord amb el conveni signat 
entre el Departament de Salut i l’Ajuntament de Cornellà 
de Llobregat (Baix Llobregat) per al període 2008-2013

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Josep Vendrell Gardeñes

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

Malgrat que encara no s’ha produït el creixement pobla-
cional per a l’ampliació del sector Ribera Salines, es van 
adequar els espais que, amb la unificació de l’Atenció a la 
Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) al CAP 8 de març, 
van quedar lliures al CAP Martí Julià.

Barcelona, 2 de març de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte d’obres de remodelació del 
CAP Sant Ildefons, d’acord amb el conveni 
signat entre el Departament de Salut i l’Ajun-
tament de Cornellà de Llobregat (Baix Llo-
bregat) per al període 2008-2013
Tram. 314-15231/09

Resposta del Govern
Reg. 48697 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-15231/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte d’obres de remodelació del CAP Sant Ildefons, 
d’acord amb el conveni signat entre el Departament de 
Salut i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat (Baix Llo-
bregat) per al període 2008-2013

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Josep Vendrell Gardeñes

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

Atès que no s’han pogut alliberar els espais del Centre 
d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP), no es pot abor-
dar la remodelació del CAP Sant Ildefons.

Malgrat l’indicat en el punt anterior, es va plantejar una 
alternativa d’espais corresponents a un local de la Tre-
soreria General de la Seguretat Social (TGSS) al carrer 
Salvador Allende, 33, de Cornellà de Llobregat. Els es-
pais d’aquest local tampoc permeten la ubicació d’un nou 
centre per al CUAP i Servei de Diagnòstic per la Imatge, 
però sí que farien possible la reubicació d’altres serveis 
que permetessin millorar els espais actualment destinats 
al CUAP del CAP Sant Ildefons.

Barcelona, 2 de març de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut



20 de març de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 277

1.25.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’adequació de les plantilles d’atenció 
primària amb relació a l’augment de pobla-
ció, d’acord amb el conveni signat entre el 
Departament de Salut i l’Ajuntament de Cor-
nellà de Llobregat (Baix Llobregat) per al pe-
ríode 2008-2013
Tram. 314-15232/09

Resposta del Govern
Reg. 48698 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-15232/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’adequació de les plantilles d’atenció primària amb re-
lació a l’augment de població, d’acord amb el conveni 
signat entre el Departament de Salut i l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) per al període 
2008-2013

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Josep Vendrell Gardeñes

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que les pregun-
tes amb NT 314-15232/09 a 314-15242/09 es responen 
conjuntament.

En relació a l’adequació de les plantilles d’atenció pri-
mària als increments de la població de Cornellà de Llo-
bregat, les últimes dades del registre central de persones 
assegurades (RCA) del Servei Català de la Salut, no mos-
tren cap increment de població. L’any 2008, la població 
assegurada era de 90.343 persones i l’any 2011, aquesta 
era de 90.319 persones.

Pel que fa al tractament d’anticoagulació oral, aquest es 
realitza a tots els equips d’atenció primària (EAP) de 
Cornellà de Llobregat.

Quant a la cirurgia menor, actualment no es disposa de 
l’ampliació de la cartera de serveis d’atenció primària a 
Cornellà de Llobregat ni es preveu ampliar-la al 2012.

En relació a l’anàlisi d’un nou model d’atenció a l’edat 
pediàtrica amb sistemes compartits, el Pla estratègic 
d’ordenació de l’atenció de pediatria a l’atenció primà-
ria forma part del Mapa sanitari, sociosanitari i de salut 
pública aprovat pel Govern de la Generalitat l’any 2008. 
D’acord amb el Pla estratègic, es plantejarà la reordena-
ció dels serveis de pediatria a les àrees bàsiques de salut 
de Cornellà de Llobregat. En aquests moments, està en 
fase d’anàlisi i estudi per tal de realitzar una proposta.

Quant al programa Prealt, durant el 2011 s’han portat a 
terme un total de 574 casos de Prealt relatius a pacients 
de la població de Cornellà de Llobregat. Durant el 2011, 
s’ha treballat entre l’atenció primària del Baix Llobregat 
i l’Hospital de Sant Joan de Déu d’Esplugues de Llobre-
gat el protocol de coordinació per a la implementació del 
Prealt pediàtric al territori.

Pel que fa als circuits de diagnòstic ràpid del càncer, 
amb la inauguració i posada en funcionament de l’Hospi-

tal Moisès Broggi de Sant Joan Despí al Baix Llobregat 
Centre-Fontsanta, s’han treballat diversos programes de 
coordinació entre aquest nou centre hospitalari i l’atenció 
primària del seu territori de referència.

L’Hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí disposa del 
procediment relatiu al circuit de diagnòstic ràpid i tracta-
ment del càncer de pulmó, mama, colon-recte i pròstata-
bufeta.

Durant el 2011, de la població de Cornellà de Llobregat, 
han estat adscrits 92 pacients al circuit de diagnòstic rà-
pid i tractament del càncer. D’aquests, 72 pacients com-
plien criteris per ser atesos a través d’aquest circuit.

En relació al consens de les guies de pràctica i terapèu-
tiques entre atenció primària i atenció especialitzada, 
amb la inauguració i posada en funcionament de l’Hospi-
tal Moisès Broggi de Sant Joan Despí al Baix Llobregat 
Centre-Fontsanta, s’han treballat diversos programes de 
coordinació entre aquest nou centre hospitalari i l’atenció 
primària del seu territori de referència.

Entre els procediments de coordinació, es van establir 
guies de rutes assistencials conjuntes amb l’objectiu de 
millorar la coordinació, l’eficiència i amb una assistèn-
cia de qualitat als seus usuaris. De forma conjunta i con-
sensuada entre el centre hospitalari i els equips d’atenció 
primària del seu territori de referència, s’han treballat les 
següents rutes assistencials:

– malaltia pulmonar obstructiva crònica

– insuficiència cardíaca

– fibromiàlgia i síndrome de fatiga crònica

– risc cardiovascular: hipertensió arterial

– risc cardiovascular: dislipèmia

– risc cardiovascular: diabetis mellitus

– risc cardiovascular: tabac

– risc cardiovascular: obesitat.

Durant el 2011 es va iniciar el procés d’elaboració de du-
es noves rutes assistencials: patologia de la columna lum-
bar i patologia de genoll, que actualment s’estan treba-
llant.

Pel que fa al desenvolupament del programa d’atenció ur-
gent domiciliària en salut mental, l’equip multidiscipli-
nari de suport especialitzat (EMSE) és un dispositiu as-
sistencial que es presta en forma de col·laboració entre 
l’Institut de Neuropsiquiatria Salut Mental i Addiccions i 
el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Aquest servei dóna cobertura a l’àrea del municipi de 
Cornellà de Llobregat des del 2008. L’activitat realitzada 
per aquest municipi des del seu inici ha estat un total de 
15 primeres visites a domicili més 93 visites successives 
a domicili.

Quant a treballar un sistema comú de triatge per a les ur-
gències entre atenció primària de Cornellà de Llobregat 
i els hospitals, amb la inauguració i posada en funciona-
ment de l’Hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí al 
Baix Llobregat Centre-Fontsanta, s’han treballat diversos 
programes de coordinació entre aquest nou centre hospi-
talari i l’atenció primària del seu territori de referència.
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Un dels procediments de coordinació ha estat entre el 
Servei d’Urgències del nou centre hospitalari i el dispo-
sitiu del Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) 
del CAP Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat.

Aquests dos serveis d’atenció d’urgències utilitzen el ma-
teix sistema de triatge d’urgències que, per altra banda, 
és el sistema impulsat des del Departament de Salut.

En relació a establir els fluxos, circuits i canals d’accés 
adients entre el CUAP de Cornellà de Llobregat i els ser-
veis d’urgències dels hospitals de referència, un dels pro-
cediments de coordinació van estar entre el Servei d’Ur-
gències de l’Hospital Moisès Broggi i el dispositiu del 
CUAP del CAP Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat.

El Servei d’Urgències de l’Hospital de Sant Joan Despí 
i el CUAP de Cornellà de Llobregat tenen establerts els 
següents fluxos:

– Els pacients visitats al CUAP que es consideri que ne-
cessiten ser atesos a nivell hospitalari són traslladats al 
Servei d’Urgències de l’Hospital on es continua el pro-
cés assistencial. Aquests pacients són traslladats, segons 
criteri mèdic, per mitjans propis o a través de transport 
sanitari. En el Servei d’Urgències hospitalari es torna a 
avaluar l’estat del pacient i es prioritzen per visita, atès 
que ja han entrat en el circuit assistencial i han estat refe-
rits per un facultatiu.

– Els circuits de derivació des del Servei d’Urgències de 
l’Hospital al CUAP de Cornellà de Llobregat (derivació 
inversa) no estan activats i els casos es resolen al Servei 
d’Urgències hospitalari.

– Està previst treballar els protocols mèdics conjunts i 
s’adaptaran els sistemes informàtics a l’Hospital per 
identificar els pacients procedents del CUAP, amb l’ob-
jectiu de facilitar la gestió de casos i l’avaluació de la co-
ordinació.

– De forma periòdica es realitzen reunions de la Co-
missió Assistencial on participen els responsables de la 
Direcció del CUAP i el cap de Servei, coordinador mè-
dic i responsable d’infermeria del centre hospitalari. En 
aquestes reunions s’analitzen les incidències i es fan pro-
postes de millora.

Finalment, en relació a desenvolupar el cribatge pobla-
cional del càncer de còlon i recte a la població diana de 
Cornellà de Llobregat, en l’actualitat s’està realitzant l’es-
tudi i valoració de la implantació d’aquest Programa de 
triatge poblacional per tal de poder iniciar-lo durant l’any 
2013, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries.

Barcelona, 2 de març de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la potenciació del control de l’antico-
agulació oral als centres d’atenció primària, 
d’acord amb el conveni signat entre el De-
partament de Salut i l’Ajuntament de Corne-
llà de Llobregat (Baix Llobregat) per al perí-
ode 2008-2013
Tram. 314-15233/09

Resposta del Govern
Reg. 48698 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-15232/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la implantació de la cirurgia menor, 
d’acord amb el conveni signat entre el De-
partament de Salut i l’Ajuntament de Corne-
llà de Llobregat (Baix Llobregat) per al perí-
ode 2008-2013
Tram. 314-15234/09

Resposta del Govern
Reg. 48698 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-15232/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre un nou model d’atenció a l’edat pedi-
àtrica amb equips compartits, d’acord amb 
el conveni signat entre el Departament de 
Salut i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
(Baix Llobregat) per al període 2008-2013
Tram. 314-15235/09

Resposta del Govern
Reg. 48698 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-15232/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la potenciació del protocol Prealt en 
adults i la implantació d’aquest protocol en 
nens, d’acord amb el conveni signat entre el 
Departament de Salut i l’Ajuntament de Cor-
nellà de Llobregat (Baix Llobregat) per al pe-
ríode 2008-2013
Tram. 314-15236/09

Resposta del Govern
Reg. 48698 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-15232/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el millorament dels circuits de diag-
nòstic ràpid del càncer establerts i la im-
plantació del circuit de diagnòstic ràpid del 
càncer de bufeta i de pròstata, d’acord amb 
el conveni signat entre el Departament de 
Salut i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
(Baix Llobregat) per al període 2008-2013
Tram. 314-15237/09

Resposta del Govern
Reg. 48698 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-15232/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el consens de les guies de pràcti-
ca i terapèutiques entre l’atenció primària i 
l’atenció especialitzada, d’acord amb el con-
veni signat entre el Departament de Salut i 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat (Baix 
Llobregat) per al període 2008-2013
Tram. 314-15238/09

Resposta del Govern
Reg. 48698 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-15232/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el desenvolupament del programa 
d’atenció domiciliària urgent en salut men-
tal, d’acord amb el conveni signat entre el 
Departament de Salut i l’Ajuntament de Cor-
nellà de Llobregat (Baix Llobregat) per al pe-
ríode 2008-2013
Tram. 314-15239/09

Resposta del Govern
Reg. 48698 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-15232/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el desenvolupament d’un sistema co-
mú de triatge per a les urgències entre els 
centres d’atenció primària i els hospitals, 
d’acord amb el conveni signat entre el De-
partament de Salut i l’Ajuntament de Corne-
llà de Llobregat (Baix Llobregat) per al perí-
ode 2008-2013
Tram. 314-15240/09

Resposta del Govern
Reg. 48698 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-15232/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’establiment de circuits, fluxos i ca-
nals d’accés adequats entre el centre d’ur-
gències d’atenció primària i els serveis 
d’urgències dels hospitals de referència, 
d’acord amb el conveni signat entre el De-
partament de Salut i l’Ajuntament de Corne-
llà de Llobregat (Baix Llobregat) per al perí-
ode 2008-2013
Tram. 314-15241/09

Resposta del Govern
Reg. 48698 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-15232/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el desenvolupament del cribratge po-
blacional del càncer de còlon i recte en la 
població diana, d’acord amb el conveni sig-
nat entre el Departament de Salut i l’Ajunta-
ment de Cornellà de Llobregat (Baix Llobre-
gat) per al període 2008-2013
Tram. 314-15242/09

Resposta del Govern
Reg. 48698 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-15232/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts concedits per a la rehabilita-
ció d’habitatges el 2010 i el 2011
Tram. 314-15261/09

Resposta del Govern
Reg. 48492 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-15261/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts concedits per a la rehabilitació d’habitatges el 2010 
i el 2011

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Santi Rodríguez i Serra

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

De la convocatòria de 2010 s’han concedit ajuts a 1.669 ex-
pedients, que repercuteixen en 17.170 habitatges i del 2011 
s’han concedit ajuts a 604 expedients, que repercuteixen en 
10.191 habitatges. Resten pendents d’aprovar i de comptabi-
litzar els expedients corresponents a la convocatòria extra-
ordinària TES/2934/2011, de 13 de desembre de 2011.

L’import total d’ajuts concedits en la convocatòria de 
2010 va ser de 2010: 31.252.189,94 euros i de 8,29 MEUR 
en la convocatòria de 2011.Resten pendents els imports 
concedits per la tramitació dels expedients provinents de 
la convocatòria extraordinària TES/2934/2011, de 13 de 
desembre de 2011.

L’import total d’ajuts concedits pendents de pagament de 
la convocatòria 2010 és de 23.410.940,82 euros i de la con-
vocatòria 2011 és de 12.066.648,10 euros. No disposem de 
les dades definitives corresponents a la convocatòria ex-
traordinària TES/2934/2011, de 13 de desembre de 2011.

Barcelona, 5 de març de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les sol·licituds per a fer el test de l’edi-
fici el 2010 i el 2011
Tram. 314-15262/09

Resposta del Govern
Reg. 48493 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-15262/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds per a fer el test de l’edifici el 2010 i el 2011

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Santi Rodríguez i Serra

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

Pel que fa a la convocatòria del 2010 es van presentar 
2.029 sol·licituds del Test de l’Edifici (TEDI) que es van 
tramitar en la seva totalitat. Aquestes sol·licituds van re-
percutir en 27.545 habitatges.

Cal dir que amb l’entrada en vigor del Decret 187/2010, 
sobre la inspecció tècnica d’edificis (ITE) el programa 
d’inspeccions d’edificis s’ha modificat i a l’any 2011 ja no 
s’han realitzat TEDI’s.

Barcelona, 5 de març de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els edificis sotmesos a la inspecció 
tècnica dels edificis en data del 19 de de-
sembre de 2011
Tram. 314-15263/09

Resposta del Govern
Reg. 48494 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-15263/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
edificis sotmesos a la inspecció tècnica dels edificis en 
data del 19 de desembre de 2011

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Santi Rodríguez i Serra

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

Fins a la data s’han presentat un total de 248 sol·licituds 
(que qualifica l’estat general com a molt greu, amb de-
ficiències lleus o sense deficiències), si bé estimem que 
aquesta xifra s’eleva si afegim aquells que han de reparar 
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alguna deficiència greu, les quals normalment són de ca-
ràcter puntual, els quals ens seran notificats un cop efec-
tuades les reparacions.

El Certificat d’aptitud té la consideració d’APTE quan 
l’informe tècnic (ITE) qualifica l’estat general de l’edifici 
com sense deficiències o amb deficiències lleus.

Quan l’estat general de l’edifici sigui molt greu, el Certifi-
cat d’aptitud tindrà la consideració de no apte.

A 17/01/2012 s’han atorgat 116 certificats d’aptitud amb 
el resultat d’apte, 2 no aptes, 122 pendents de requeri-
ment i 8 pendents d’avaluar.

Cal dir que, en aquests moments, s’ha iniciat el procés 
d’analitzar 17.000 test de l’edifici (TEDI’s) efectuats en 
els últims anys a fi de poder determinar en base a la Dis-
posició transitòria Primera del Decret 187/2010, sobre la 
inspecció tècnica d’edificis, quins d’aquests edificis sot-
mesos al TEDI podrien obtenir el certificat d’aptitud, que 
estimen que gairebé seran la meitat atès que es van efec-
tuar obres de rehabilitació.

Barcelona, 5 de març de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’unitats de tren dels Ferro-
carrils de la Generalitat i dels serveis de ro-
dalia i regionals de Renfe que estan en fun-
cionament
Tram. 314-15264/09

Resposta del Govern
Reg. 48495 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-15264/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’unitats de tren dels Ferrocarrils de la Generali-
tat i dels serveis de rodalia i regionals de Renfe que estan 
en funcionament

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Santi Rodríguez i Serra

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

FGC disposa de 42 unitats de tren al Metro del Vallès. 
20 unitats són UT 111, es van posar en servei entre els 
anys 1983 i 1987; 16 són UT 112 que es van posar en 
servei en els anys 1995 i 1996 i 6 són UT 112 de l’any 
2003. A partir d’enguany se n’incorporaran progressiva-
ment 24 noves UT 113 per a increment de parc (millora 
de freqüències i perllongaments) i substitució parcial de 
les UT 111.

Al Metro Llobregat-Anoia disposa de 42 unitats de tren 
de la sèrie 213, 20 de l’any 1999, 13 es van posar en ser-

vei entre els anys 2005 i 2006, 2 ho van fer l’any 2008 i 
7 l’any 2009.

El servei Lleida - la Pobla disposa de 3 unitats de tren, 
2 UT 592 i 1 UT 596 posades en servei l’any 2006.

Quant al parc de Rodalies de Catalunya, hi ha 200 uni-
tats de tren adscrites al servei de rodalia de Barcelona, 
depenent del tipus d’unitat la seva antiguitat varia entre 
1990 i 2008. A serveis regionals hi ha 56 unitats adscri-
tes amb una antiguitat variable segons el tipus d’unitat 
entre 1977 i 2009.

A la xarxa de Rodalies de Catalunya es preveu la subs-
titució progressiva de les UT 470 per unitats de tren de 
la sèrie 447 adaptades per a la prestació de serveis regi-
onals, i a més llarg termini, l’adquisició de noves unitats 
de trens Civia (sèrie 465) per substituir les UT 450/451 
de dos pisos.

Barcelona, 5 de març de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les estacions de metro i dels Ferrocar-
rils de la Generalitat que estan en obres per 
a fer-les accessibles
Tram. 314-15265/09

Resposta del Govern
Reg. 48496 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-15265/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
estacions de metro i dels Ferrocarrils de la Generalitat 
que estan en obres per a fer-les accessibles

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Santi Rodríguez i Serra

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

Actualment es troben en obres per la seva adaptació a 
persones amb mobilitat reduïda les estacions de Zona 
Universitària de l’L3, Bogatell i Llacuna de l’L4 i Virrei 
Amat i Collblanc de l’L5 dels FMB, així com l’estació de 
Gràcia dels FGC.

La inversió prevista, el percentatge d’obra executat i la 
previsió d’entrada en servei de l’adaptació d’aquestes es-
tacions és:

Zona Universitària L3 i Collblanc L5: les obres d’adap-
tació d’aquestes estacions estan associades a les obres 
de l’estació corresponent de Zona Universitària L9 i Co-
llblanc L9; en aquest sentit, el desglossament de costos 
entre una i altra no és possible perquè hi ha elements co-
muns (ascensors i alguns espais) necessaris per l’adap-
tació d’ambdues estacions. El termini d’entrada en ser-
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vei de les obres d’adaptació d’aquesta estació és durant 
el 2014.

Bogatell i Llacuna L4: ambdues actuacions estan inclo-
ses al mateix projecte. La inversió prevista és de 16.4 
MEUR, dels quals s’ha executat un 80% Està previst que 
tant l’adaptació de l’estació de Bogatell com la de l’esta-
ció de Llacuna entrin en servei a finals de 2012.

Virrei Amat L5: la inversió prevista és de 8.2 MEUR, 
dels quals s’ha executat un 20%. Està previst que l’adap-
tació d’aquesta estació entri en servei a finals 2013.

Gràcia FGC: La inversió prevista és de 29.3 MEUR, dels 
quals s’ha executat un 34%. Està previst que l’adaptació 
d’aquesta estació entri en servei l’estiu de 2013.

A dia d’avui, el percentatge d’estacions accessibles a la 
xarxa de metro és del 83% (116 estacions adaptades d’un 
total de 139). A la xarxa dels FGC, el percentatge d’esta-
cions accessibles és del 95% (68 estacions adaptades d’un 
total de 72). En el futur està previst assolir l’adaptació de 
la totalitat de la xarxa; el calendari d’execució de les ac-
tuacions pendents s’establirà a mesura que es coneguin 
les disponibilitats pressupostàries de les partides neces-
sàries.

Barcelona, 5 de març de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els expedients i la construcció d’habi-
tatges de protecció oficial el 2011
Tram. 314-15266/09

Resposta del Govern
Reg. 48497 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-15266/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
expedients i la construcció d’habitatges de protecció ofi-
cial el 2011

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Santi Rodríguez i Serra

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

En el període gener - desembre de 2011 s’han resolt favo-
rablement 2.865 qualificacions provisionals i 5.292 qua-
lificacions definitives.

Barcelona, 5 de març de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els drets liquidats i la recaptació del 
cànon de l’aigua el 2010 i el 2011
Tram. 314-15267/09

Resposta del Govern
Reg. 48498 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-15267/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
drets liquidats i la recaptació del cànon de l’aigua el 2010 
i el 2011

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Santi Rodríguez i Serra

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avinent que 
donem resposta conjunta a les iniciatives 314-15267/09 i 
314-15315/09, amb les següents consideracions:

Els drets liquidats el 2010 en relació amb el cànon de 
l’aigua han estat de 366.590.613 euros (IVA inclòs) i pel 
que fa a la recaptació del cànon de l’aigua han estat de 
363.971.886 euros.

Pel que fa a les dades de 2011 no es poden oferir ja que no 
s’ha dut a terme el tancament de l’exercici.

D’altra banda, no es disposa de les dades de consum rela-
tives a 2011, ja que les declaracions resum de facturació 
presentades per les entitats subministradores es rebran a 
partir del proper mes de març.

Barcelona, 5 de març de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els habitatges i els contractes de llo-
guer de la borsa d’habitatges de lloguer el 
2011
Tram. 314-15268/09

Resposta del Govern
Reg. 48499 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-15268/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
habitatges i els contractes de lloguer de la borsa d’habi-
tatges de lloguer el 2011

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Santi Rodríguez i Serra
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D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

Els habitatges que conformen la Xarxa de Mediació, en 
el període gener-novembre de 2011, són 9.534 habitatges 
i en aquest mateix període s’han signat 2.672 nous con-
tractes.

Barcelona, 5 de març de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques de les 
administracions participants al Contracte 
programa del transport públic de l’Autori-
tat del Transport Metropolità en el període 
2007-2011
Tram. 314-15269/09

Resposta del Govern
Reg. 48500 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-15269/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions econòmiques de les administracions partici-
pants al Contracte programa del transport públic de l’Au-
toritat del Transport Metropolità en el període 2007-2011

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Santi Rodríguez i Serra

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

Les aportacions fetes per les administracions partici-
pants al Contracte-Programa del transport públic de 
l’ATM en el període 2007-2011 són: Administració Ge-
neral de l’Estat 785 MEUR, Generalitat de Catalunya 
1.361 MEUR, Ajuntament de Barcelona 414 MEUR, 
Àrea Metropolitana de Barcelona 439 MEUR i de l’acord 
CMAEF (Comissió Mixta d’Assumptes Econòmics i Fis-
cals) 100 MEUR.

Les aportacions pendents d’abonament a 31 de desembre 
de 2011 eren les següents:

– L’Ajuntament de Barcelona té un import pendent de pa-
gar de 5’785 Milions euros que correspon a la darrera 
quota de l’any 2011.

– La Generalitat de Catalunya té un import pendent de 
pagar de 16’783 Milions euros que correspon a la darrera 
quota de la transferència corrent a l’ATM de l’any 2011.

– La resta d’Administracions havien pagat el 100% de les 
aportacions previstes per l’any 2011.

Barcelona, 5 de març de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les validacions de títols integrats en 
el sistema tarifari integrat de l’Autoritat del 
Transport Metropolità del 2007 al 2011
Tram. 314-15271/09

Resposta del Govern
Reg. 48501 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-15271/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
validacions de títols integrats en el sistema tarifari inte-
grat de l’Autoritat del Transport Metropolità del 2007 al 
2011

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Santi Rodríguez i Serra

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

El nombre de validacions amb títols integrats en l’àmbit 
del Sistema Tarifari Integrat gestionat per l’ATM ha estat:

– Exercici 2007: 662.926.964 validacions amb títols in-
tegrats

– Exercici 2008: 660.708.933 validacions amb títols in-
tegrats

– Exercici 2009: 643.389.998 validacions amb títols in-
tegrats

– Exercici 2010: 650.513.570 validacions amb títols in-
tegrats

– Exercici 2011 (gener-novembre): 603.293.546 validaci-
ons amb títols integrats

El calendari d’integració de nous serveis ha estat:

– Any 2007: Serveis urbans de Manresa (Manresa Bus) i 
d’Hostalets de Pierola (Montferri Hermanos).

– Any 2008: Serveis urbans de Vilafranca del Penedès 
(La Hispano Igualadina, SA), de Sitges (TCC 2, SL), de 
Sant Sadurní d’Anoia (TCC 2, SL) i d’El Masnou (Trans-
ports urbans d’El Masnou, SL), i els serveis interurbans 
instats pels municipis de Barberà del Vallès (Marfina 
Bus, SA), de Corbera de Llobregat (Autocorb, SA) i de 
Piera (Montferri Hermanos, SL).

– Any 2009: Serveis interurbans de TransBages, SL, 
Transportes Castellà, SA i SA Alsina Graells i el servei 
urbà Martorell (Tibus, SA).

El nombre de validacions amb títols integrats dels nous 
serveis ha estat:

– Exercici 2007: 63.154 validacions amb títols integrats

– Exercici 2008: 462.211 validacions amb títols integrats

– Exercici 2009: 1.041.090 validacions amb títols inte-
grats

– Exercici 2010: 1.619.503 validacions amb títols inte-
grats
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– Exercici 2011 (gener-novembre): 1.618.985 validacions 
amb títols integrats

Barcelona, 5 de març de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els contractes d’arrendament de trens 
dels operadors de transport públic en què 
participa la Generalitat
Tram. 314-15272/09

Resposta del Govern
Reg. 48502 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-15272/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els contractes d’arrendament de trens dels operadors de 
transport públic en què participa la Generalitat

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Santi Rodríguez i Serra

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

En l’actualitat hi ha 3 operacions d’arrendament operatiu 
de trens signades per l’ATM:

– 39 trens de la sèrie 5.000 de Metro signada l’any 2003 
amb l’empresa Alquiler de Trenes AIE. Han estat fabri-
cats per CAF. El total de quotes pagades fins l’any 2011 
és de 124’833 MEUR. D’aquests trens, 33 s’han destinat 
a la línia 5 i 6 a la línia 3.

– 50 trens de la sèrie 9.000 de Metro signada l’any 2004 
amb l’empresa Arrendadora Ferroviaria S.A.. Han es-
tat fabricats per ALSTOM. El total de quotes pagades 
fins l’any 2011 és de 124’781 MEUR. D’aquests trens, 
24 s’han destinat a la línia 2, 10 a la línia 4 i 16 a les lí-
nies 9/10.

– 10 trens de la sèrie 6.000 de Metro signada l’any 2005 
amb l’empresa Arrendadora de Equipamientos Ferrovi-
arios S.A.. Han estat fabricats per CAF. El total de quo-
tes pagades fins l’any 2011 és de 34’894 MEUR. Aquests 
10 trens s’han destinat íntegrament a la línia 1.

A partir de l’any 2012 les quotes totals seran decreixents. 
Malgrat tot, la previsió de pagaments reals dependrà de 
les condicions dels mercats financers.

Els 50 trens de la sèrie 9.000 anaven destinats a la línia 
9 del metro de Barcelona però, a l’endarrerir-se la dispo-
nibilitat de la infraestructura, se n’ha destinat una bona 
part, en concret 34 trens, a la resta de línies del Metro de 
Barcelona que havien de renovar una gran part del seu 
material mòbil (que ja tenia prop de 30 anys). Aquest va 
ser el cas de la Línia 4 del metro, operació que ja preveia 
el Pla Director d’Infraestructures (PDI) 2001-2010, apro-

vat pel Govern de la Generalitat el 25 de juny de l’any 
2002.

Barcelona, 5 de març de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’ajuts nous per al paga-
ment de lloguers que han estat concedits en-
tre l’1 de gener i el 30 de novembre de 2011
Tram. 314-15277/09

Resposta del Govern
Reg. 48503 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-15277/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’ajuts nous per al pagament de lloguers que han 
estat concedits entre l’1 de gener i el 30 de novembre de 
2011

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Salvador Milà i Solsona

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avinent que 
donem resposta conjunta a les iniciatives 314-15277/09, 
314-15278/09, 314-15279/09, 314-15280/09, 314-15281/09 
i 314-15282/09, amb les següents consideracions:

Al 2011 s’han resolt favorablement 1031 sol·licituds per 
un import de 2.434.187 euros en concepte de prestacions 
econòmiques d’especial urgència per atendre situacions 
d’impagaments del lloguer.

També s’han resolt favorablement 13.918 sol·licituds de la 
Renda bàsica d’emancipació, que suposa un import d’uns 
30 MEUR anuals.

S’han resolt favorablement 244 sol·licituds de les presta-
cions econòmiques d’especial urgència per atendre situa-
cions d’impagaments de quotes hipotecàries, amb un im-
port de 397.231,98 euros.

S’han desestimat o denegat 3.091 sol·licituds rebudes, per 
incompliment dels requisits o per no aportar la documen-
tació requerida, de les prestacions econòmiques d’espe-
cial urgència per atendre situacions d’impagaments del 
lloguer.

No s’han renovat 3.981 expedients de les prestacions per-
manents per al pagament del lloguer, per incompliment 
dels requisits, i hi ha 4.315 perceptors de l’exercici ante-
rior que no han presentat cap document per a renovar la 
prestació.

Barcelona, 5 de març de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import dels ajuts nous per al paga-
ment de lloguers que han estat concedits 
entre l’1 de gener i el 30 de novembre de 
2011
Tram. 314-15278/09

Resposta del Govern
Reg. 48503 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-15277/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’ajuts nous per al paga-
ment de quotes hipotecàries que han estat 
concedits entre l’1 de gener i el 30 de no-
vembre de 2011
Tram. 314-15279/09

Resposta del Govern
Reg. 48503 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-15277/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import dels ajuts nous per al paga-
ment de quotes hipotecàries que han estat 
concedits entre l’1 de gener i el 30 de no-
vembre de 2011
Tram. 314-15280/09

Resposta del Govern
Reg. 48503 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-15277/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’ajuts per al pagament de 
lloguers que han estat denegats entre l’1 de 
gener i el 30 de novembre de 2011
Tram. 314-15281/09

Resposta del Govern
Reg. 48503 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-15277/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’ajuts per al pagament de 
lloguers que han estat retirats entre l’1 de 
gener i el 30 de novembre de 2011
Tram. 314-15282/09

Resposta del Govern
Reg. 48503 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-15277/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de contractes de subminis-
trament d’aigua potable als quals s’ha apli-
cat la tarifació social o bonificació per crite-
ris socials en el cànon de l’aigua en data del 
30 de novembre de 2011
Tram. 314-15283/09

Resposta del Govern
Reg. 48504 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-15283/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de contractes de subministrament d’aigua pota-
ble als quals s’ha aplicat la tarifació social o bonifica-
ció per criteris socials en el cànon de l’aigua en data del 
30 de novembre de 2011

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Salvador Milà i Solsona

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avinent que 
donem resposta conjunta a les iniciatives 314-15283/09, 
314-15284/09, 314-15286/09 i 314-15287/09, amb les se-
güents consideracions:
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A data d’avui, no es disposa d’informació corresponent 
a l’import de la tarifa social. La declaració detallada de 
facturació, de caràcter anual, ha de contenir aquestes da-
des.

D’altra banda, a 20/12/2011 han estat admeses 1145 sol-
licituds per aplicació de la tarifa social, corresponent a 
1145 contractes de subministrament d’aigua potable.

Barcelona, 5 de març de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import de les reduccions per l’apli-
cació de la tarifació social o bonificació per 
criteris socials en el cànon de l’aigua conce-
dides a contractes de subministrament d’ai-
gua potable en data del 30 de novembre de 
2011
Tram. 314-15284/09

Resposta del Govern
Reg. 48504 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-15283/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de contractes de subminis-
trament d’aigua potable als quals s’ha apli-
cat la bonificació per criteris socials
Tram. 314-15286/09

Resposta del Govern
Reg. 48504 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-15283/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import de les bonificacions per crite-
ris socials aplicades a contractes de submi-
nistrament d’aigua
Tram. 314-15287/09

Resposta del Govern
Reg. 48504 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-15283/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’activitat dels ecoparcs i la previsió 
per a construir-ne de nous
Tram. 314-15307/09

Resposta del Govern
Reg. 48505 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-15307/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’activitat dels ecoparcs i la previsió per a construir-ne 
de nous

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Santi Rodríguez i Serra

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

Els residus tractats per les instal·lacions que ja funcionen 
durant l’any 2010 ha estat la següent:

Ecoparc 1 235.269 tones, Ecoparc 2 221.389 tones i Eco-
parc 3 193.118 tones.

Hores d’ara no es disposa de les dades de 2011.

Actualment s’està revisant el Pla territorial sectorial 
d’infraestructures de gestió de residus municipals (PT-
SIRM).

Barcelona, 5 de març de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la recollida selectiva del 
2009 ençà
Tram. 314-15308/09

Resposta del Govern
Reg. 48506 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-15308/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la recollida selectiva del 2009 ençà

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Santi Rodríguez i Serra

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

Hores d’ara no es disposa de les dades referents a l’any 
2011.

Pel que fa a les dades del 2010 es poden consultar a la 
web de l’Agència Catalana de Residus.

Barcelona, 5 de març de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la producció i la despesa de les des-
salinitzadores
Tram. 314-15310/09

Resposta del Govern
Reg. 48507 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-15310/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
producció i la despesa de les dessalinitzadores

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Santi Rodríguez i Serra

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

Les dues dessalinitzadores de titularitat pública de Cata-
lunya són: la ITAM Tordera, que té una capacitat de pro-
ducció de 20.000.000 m3 / any i la ITAM Llobregat, que 
té una capacitat de producció de 60.000.000 m3 / any. El 
volums produïts durant 2011 han estat de 7.794.564 m3 / 
any la ITAM de Tordera i 7.378.818 m3 / any la ITAM de 
Llobregat.

La despesa anual d’una dessalinitzadora depèn en gran 
mesura del cabal que produeix. La raó és que un 85% del 
cost total és despesa variable i només un 15% és despesa 

fixa. Aquesta és, precisament, la raó de què les dessali-
nitzadores es facin servir de manera complementària als 
recursos naturals, i no de manera contínua.

Barcelona, 5 de març de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ocupació il·legal dels habitatges pú-
blics
Tram. 314-15311/09

Resposta del Govern
Reg. 48508 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-15311/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ocupació il·legal dels habitatges públics

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Santi Rodríguez i Serra

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

L’actual Govern es va trobar 3.264 habitatges desocupats 
del parc públic de la Generalitat.

Des del passat mes de setembre des de l’Agència de l’Ha-
bitatge de Catalunya es va iniciar un Pla de xoc per a ad-
judicar aquests habitatges el més aviat possible.

Actualment, hi ha 126 ocupacions il·legals del parc d’ha-
bitatges públic i que estan en tràmit judicial de desnona-
ment.

Barcelona, 5 de març de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la recaptació del cànon de residus del 
2010 ençà
Tram. 314-15312/09

Resposta del Govern
Reg. 48509 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-15312/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
recaptació del cànon de residus del 2010 ençà
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Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Santi Rodríguez i Serra

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avinent que 
donem resposta conjunta a les iniciatives 314-15312/09 i 
314-16106/09, amb les següents consideracions:

Respecte el cànon sobre la deposició controlada dels 
residus municipals, la recaptació de l’any 2010 ha estat 
23.082.723 euros i la dels tres primers trimestres de l’any 
2011 ha estat de 15.760.530 euros. Així mateix, la recap-
tació de l’any 2010 corresponent al cànon sobre la inci-
neració dels residus municipals ha estat 3.461.310 euros 
i la dels tres primers trimestres de l’any 2011 ha estat de 
2.245.371 euros.

Pel que fa a la recaptació del cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció, la recaptació 
de l’any 2010 ha estat de 4.157.865 euros i la dels tres 
primers trimestres de l’any 2011 ha estat de 2.346.407 
euros.

Quant a la finalitat d’aquests ingressos remetem a la res-
posta donada per a la pregunta escrita amb número de 
tramitació 314-00378/09.

Barcelona, 5 de març de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a disminuir el nivell de 
trihalometans a l’aigua de consum a l’àrea 
metropolitana de Barcelona del 2010 ençà
Tram. 314-15314/09

Resposta del Govern
Reg. 48510 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-15314/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a disminuir el nivell de trihalometans a l’ai-
gua de consum a l’àrea metropolitana de Barcelona del 
2010 ençà

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Santi Rodríguez i Serra

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

Remetem al diputat a la resposta donada per a la pregun-
ta escrita amb número de tramitació 314-00371/09.

Barcelona, 5 de març de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el consum mitjà d’aigua per habitant 
del 2010 ençà
Tram. 314-15315/09

Resposta del Govern
Reg. 48498 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-15267/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost dels projectes relatius a la Llei 
de barris
Tram. 314-15316/09

Resposta del Govern
Reg. 48511 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-15316/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost dels projectes relatius a la Llei de barris

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Santi Rodríguez i Serra

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

Des de l’entrada en vigor de la Llei de Barris, s’han resolt 
un total de 7 convocatòries anuals d’ajuts (des de l’any 
2004 fins a l’any 2010), que s’han traduït en un total de 
147 projectes seleccionats beneficiaris dels ajuts.

Fins a l’actualitat, 18 d’aquests projectes ja han finalitzat 
(dels quals 11 pertanyen a la convocatòria de l’any 2004; 
6, a la de l’any 2005; i 1, a la de l’any 2006). Per tant, ac-
tualment, es troben en execució un total de 129 projectes.

D’acord a l’article 10 de la Llei 2/2004 de millora de bar-
ris, àrees urbanes i viles, el finançament de la Generalitat 
ha de representar com a mínim un 50% i com a màxim 
el 75% del pressupost global del projecte, d’acord amb 
els criteris que es determinin en la convocatòria corres-
ponent.

Així doncs, en les convocatòries es van acordar els per-
centatges de subvenció següents:

– Convocatòria 2004: 50,0763%

– Convocatòria 2005: 50%

– Convocatòria 2006: 50%

– Convocatòria 2007: 50%

– Convocatòria 2008: 50%

– Convocatòria 2009: 50% (per als projectes de muni-
cipis amb una població igual o superior als 10.000 ha-
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bitants) i 75% (per als projectes de municipis amb una 
població inferior als 10.000 habitants)

– Convocatòria 2010: 50% (per als projectes de munici-
pis amb una població igual o superior als 10.000 habi-
tants) i 75% (per als projectes de municipis amb una po-
blació inferior als 10.000 habitants)

En el quadre annex, s’ofereix la relació dels projectes ac-
tualment en execució, amb el corresponent percentatge 
subvencionat per la Generalitat.

La despesa reconeguda per la Generalitat es correspon 
amb les subvencions justificades pels ajuntaments la qual 
ha estat de 219 MEUR entre els anys 2004 i 2010, d’acord 
amb el detall que figura en el quadre adjunt.

Pel que fa a la despesa pagada, en aquests moments ens 
trobem que s’estan pagant majoritàriament les justificaci-
ons de despeses, presentades pels ajuntaments, correspo-
nents a octubre 2010 i maig 2011

En aquests sentit, cal dir que les consignacions pres-
supostàries de l’any 2009 i 2010 (uns 49 MEUR cada 
any) van resultar insuficients per atendre les justificaci-
ons d’aquestes dues anualitats i que en l’any 2011 tot i 
haver-hi pressupostat 62 MEUR, s’ha seguit incremen-
tant en número de justificacions presentades pels ajunta-
ments, resultant la consignació insuficient per presentar 
un saldo deutor neutre amb els ajuntaments.

Barcelona, 5 de març de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de petites i mitjanes empre-
ses, treballadors autònoms i emprenedors 
que s’han beneficiat de les línies financeres 
de l’Institut Català de Finances en l’exercici 
2011
Tram. 314-15319/09

Resposta del Govern
Reg. 48711 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-15319/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de petites i mitjanes empreses, treballadors au-
tònoms i emprenedors que s’han beneficiat de les línies 
financeres de l’Institut Català de Finances en l’exercici 
2011

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: José Antonio Coto Roquet

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

El nombre de PIMES, autònoms i emprenedors que s’han 
beneficiat de les línies financeres de l’Institut Català de 
Finances en l’exercici 2011 ha estat de 3.131.

Barcelona, 29 de febrer de 2012

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import del pressupost acordat amb 
el Govern de l’Estat pel traspàs de la carre-
tera N-II el 2010
Tram. 314-15340/09

Resposta del Govern
Reg. 48712 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-15340/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import del pressupost acordat amb el Govern de l’Estat 
pel traspàs de la carretera N-II el 2010

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: María de Llanos de Luna Tobarra

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

L’acord signat l’any 2009 entre el Ministeri de Foment i 
el Departament de Política Territorial, sobre el canvi de 
titularitat del tram comprès entre el PK 631,820 (Mont-
gat) i 682,000 (Tordera) de la carretera estatal N-II a fa-
vor de la Generalitat de Catalunya estableix en el seu 
punt cinquè que l’import de les obres previstes en el ma-
teix acord, és de 400 MEUR i que el Ministeri de Foment 
aportarà l’any 2009 un total de 97,4. Per a la resta de 
l’import, l’acord estableix que les aportacions de l’Admi-
nistració General de l’Estat s’establiran en les reunions 
de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat de Catalunya 
en què s’acordarà el repartiment dels fons consignats en 
cada un dels pressupostos generals de l’Estat per donar 
compliment a la disposició addicional tercera de l’Esta-
tut d’Autonomia. L’any 2010 no hi va haver cap acord de 
la Comissió Bilateral sobre les aportacions derivades del 
traspàs de la N-II per a la realització d’inversions.

Barcelona, 29 de febrer de 2012

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement



20 de març de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 277

  TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 52

Preguntes al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’infraccions de trànsit de-
tectades el 2010 i el 2011 per diversos radars
Tram. 314-15483/09 a 314-15497/09, 314-15499/09 
a 314-15520/09, 314-15522/09 a 314-15532/09, 
314-15534/09 a 314-15573/09, 314-15575/09 a 
314-15577/09, 314-15579/09 a 314-15582/09 i 314-
15584/09 a 314-15688/09

Resposta conjunta del Govern
Reg. 48852 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012 

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-15483/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’infraccions de trànsit detectades el 2010 i el 
2011 pel radar de la carretera N-260 a Adrall

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a les pre-
guntes parlamentàries 314-15483/09 a 314-15497/09, 314-
15499/09 a 314-15520/09, 314-15522/09 a 314-15532/09, 
314-15534/09 a 314-15573/09, 314-15575/09 a 314-
15577/09, 314-15579/09 a 314-15582/09 i 314-15584/09 a 
314-15688/09 mitjançant l’annex adjunt.

Barcelona, 8 de març de 2012

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

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

La resposta a la pregunta NT 314-15483/09 respon con-
juntament, també, les preguntes següents: 314-15484/09, 
314-15485/09, 314-15486/09, 314-15487/09, 314-
15488/09, 314-15489/09, 314-15490/09, 314-15491/09, 
314-15492/09, 314-15493/09, 314-15494/09, 314-
15495/09, 314-15496/09, 314-15497/09, 314-15499/09, 
314-15500/09, 314-15501/09, 314-15502/09, 314-
15503/09, 314-15504/09, 314-15505/09, 314-15506/09, 
314-15507/09, 314-15508/09, 314-15509/09, 314-
15510/09, 314-15511/09, 314-15512/09, 314-15513/09, 
314-15514/09, 314-15515/09, 314-15516/09, 314-15517/09, 
314-15518/09, 314-15519/09, 314-15520/09, 314-
15522/09, 314-15523/09, 314-15524/09, 314-15525/09, 
314-15526/09, 314-15527/09, 314-15528/09, 314-
15529/09, 314-15530/09, 314-15531/09, 314-15532/09, 
314-15534/09, 314-15535/09, 314-15536/09, 314-
15537/09, 314-15538/09, 314-15539/09, 314-15540/09, 
314-15541/09, 314-15542/09, 314-15543/09, 314-
15544/09, 314-15545/09, 314-15546/09, 314-15547/09, 
314-15548/09, 314-15549/09, 314-15550/09, 314-
15551/09, 314-15552/09, 314-15553/09, 314-15554/09, 
314-15555/09, 314-15556/09, 314-15557/09, 314-
15558/09, 314-15559/09, 314-15560/09, 314-15561/09, 
314-15562/09, 314-15563/09, 314-15564/09, 314-
15565/09, 314-15566/09, 314-15567/09, 314-15568/09, 
314-15569/09, 314-15570/09, 314-15571/09, 314-

15572/09, 314-15573/09, 314-15575/09, 314-15576/09, 
314-15577/09, 314-15579/09, 314-15580/09, 314-
15581/09, 314-15582/09, 314-15584/09, 314-15585/09, 
314-15586/09, 314-15587/09, 314-15588/09, 314-
15589/09, 314-15590/09, 314-15591/09, 314-15592/09, 
314-15593/09, 314-15594/09, 314-15595/09, 314-
15596/09, 314-15597/09, 314-15598/09, 314-15599/09, 
314-15600/09, 314-15601/09, 314-15602/09, 314-
15603/09, 314-15604/09, 314-15605/09, 314-15606/09, 
314-15607/09, 314-15608/09, 314-15609/09, 314-
15610/09, 314-15611/09, 314-15612/09, 314-15613/09, 
314-15614/09, 314-15615/09, 314-15616/09, 314-15617/09, 
314-15618/09, 314-15619/09, 314-15620/09, 314-
15621/09, 314-15622/09, 314-15623/09, 314-15624/09, 
314-15625/09, 314-15626/09, 314-15627/09, 314-
15628/09, 314-15629/09, 314-15630/09, 314-15631/09, 
314-15632/09, 314-15633/09, 314-15634/09, 314-
15635/09, 314-15636/09, 314-15637/09, 314-15638/09, 
314-15639/09, 314-15640/09, 314-15641/09, 314-
15642/09, 314-15643/09, 314-15644/09, 314-15645/09, 
314-15646/09, 314-15647/09, 314-15648/09, 314-
15649/09, 314-15650/09, 314-15651/09, 314-15652/09, 
314-15653/09, 314-15654/09, 314-15655/09, 314-
15656/09, 314-15657/09, 314-15658/09, 314-15659/09, 
314-15660/09, 314-15661/09, 314-15662/09, 314-
15663/09, 314-15664/09, 314-15665/09, 314-15666/09, 
314-15667/09, 314-15668/09, 314-15669/09, 314-
15670/09, 314-15671/09, 314-15672/09, 314-15673/09, 
314-15674/09, 314-15675/09, 314-15676/09, 314-
15677/09, 314-15678/09, 314-15679/09, 314-15680/09, 
314-15681/09, 314-15682/09, 314-15683/09, 314-
15684/09, 314-15685/09, 314-15686/09, 314-15687/09 i 
314-15688/09.

Preguntes al Govern a respondre per escrit 
sobre la recaptació per les infraccions de 
trànsit detectades el 2010 i el 2011 per di-
versos radars
Tram. 314-15689/09 a 314-15703/09, 314-15705/09 
a 314-15726/09, 314-15728/09 a 314-15738/09, 
314-15740/09 a 314-15779/09, 314-15781/09 a 
314-15783/09, 314-15785/09 a 314-15788/09 i 314-
15790/09 a 314-15894/09

Resposta conjunta del Govern
Reg. 48853 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-15689/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la recaptació per les infraccions de trànsit detectades el 
2010 i el 2011 pel radar de la carretera N-260 a Adrall

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Jaume Bosch i Mestres

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a les pre-
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guntes parlamentàries 314-15689/09 a 314-15703/09, 314-
15705/09 a 314-15726/09, 314-15728/09 a 314-15738/09, 
314-15740/09 a 314-15779/09, 314-15781/09 a 314-
15783/09, 314-15785/09 a 314-15788/09 i 314-15790/09 a 
314-15894/09 mitjançant l’annex adjunt.

Barcelona, 8 de març de 2012

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

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

La resposta a la pregunta NT 314-15689/09 respon con-
juntament, també, les preguntes següents: 314-15690/09, 
314-15691/09, 314-15692/09, 314-15693/09, 314-
15694/09, 314-15695/09, 314-15696/09, 314-15697/09, 
314-15698/09, 314-15699/09, 314-15700/09, 314-
15701/09, 314-15702/09, 314-15703/09, 314-15705/09, 
314-15706/09, 314-15707/09, 314-15708/09, 314-
15709/09, 314-15710/09, 314-15711/09, 314-15712/09, 
314-15713/09, 314-15714/09, 314-15715/09, 314-
15716/09, 314-15717/09, 314-15718/09, 314-15719/09, 
314-15720/09, 314-15721/09, 314-15722/09, 314-
15723/09, 314-15724/09, 314-15725/09, 314-15726/09, 
314-15728/09, 314-15729/09, 314-15730/09, 314-
15731/09, 314-15732/09, 314-15733/09, 314-15734/09, 
314-15735/09, 314-15736/09, 314-15737/09, 314-
15738/09, 314-15740/09, 314-15741/09, 314-15742/09, 
314-15743/09, 314-15744/09, 314-15745/09, 314-
15746/09, 314-15747/09, 314-15748/09, 314-15749/09, 
314-15750/09, 314-15751/09, 314-15752/09, 314-
15753/09, 314-15754/09, 314-15755/09, 314-15756/09, 
314-15757/09, 314-15758/09, 314-15759/09, 314-
15760/09, 314-15761/09, 314-15762/09, 314-15763/09, 
314-15764/09, 314-15765/09, 314-15766/09, 314-
15767/09, 314-15768/09, 314-15769/09, 314-15770/09, 
314-15771/09, 314-15772/09, 314-15773/09, 314-
15774/09, 314-15775/09, 314-15776/09, 314-15777/09, 
314-15778/09, 314-15779/09, 314-15781/09, 314-
15782/09, 314-15783/09, 314-15785/09, 314-15786/09, 
314-15787/09, 314-15788/09, 314-15790/09, 314-
15791/09, 314-15792/09, 314-15793/09, 314-15794/09, 
314-15795/09, 314-15796/09, 314-15797/09, 314-
15798/09, 314-15799/09, 314-15800/09, 314-15801/09, 
314-15802/09, 314-15803/09, 314-15804/09, 314-
15805/09, 314-15806/09, 314-15807/09, 314-15808/09, 
314-15809/09, 314-15810/09, 314-15811/09, 314-
15812/09, 314-15813/09, 314-15814/09, 314-15815/09, 
314-15816/09, 314-15817/09, 314-15818/09, 314-
15819/09, 314-15820/09, 314-15821/09, 314-15822/09, 
314-15823/09, 314-15824/09, 314-15825/09, 314-
15826/09, 314-15827/09, 314-15828/09, 314-15829/09, 
314-15830/09, 314-15831/09, 314-15832/09, 314-
15833/09, 314-15834/09, 314-15835/09, 314-15836/09, 
314-15837/09, 314-15838/09, 314-15839/09, 314-
15840/09, 314-15841/09, 314-15842/09, 314-15843/09, 
314-15844/09, 314-15845/09, 314-15846/09, 314-
15847/09, 314-15848/09, 314-15849/09, 314-15850/09, 
314-15851/09, 314-15852/09, 314-15853/09, 314-
15854/09, 314-15855/09, 314-15856/09, 314-15857/09, 
314-15858/09, 314-15859/09, 314-15860/09, 314-
15861/09, 314-15862/09, 314-15863/09, 314-15864/09, 
314-15865/09, 314-15866/09, 314-15867/09, 314-

15868/09, 314-15869/09, 314-15870/09, 314-15871/09, 
314-15872/09, 314-15873/09, 314-15874/09, 314-
15875/09, 314-15876/09, 314-15877/09, 314-15878/09, 
314-15879/09, 314-15880/09, 314-15881/09, 314-
15882/09, 314-15883/09, 314-15884/09, 314-15885/09, 
314-15886/09, 314-15887/09, 314-15888/09, 314-
15889/09, 314-15890/09, 314-15891/09, 314-15892/09, 
314-15893/09 i 314-15894/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reducció de l’horari de funciona-
ment de la unitat hemodinàmica de l’Hospi-
tal Joan XXIII, de Tarragona
Tram. 314-15902/09

Resposta del Govern
Reg. 48525 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-15902/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reducció de l’horari de funcionament de la unitat hemo-
dinàmica de l’Hospital Joan XXIII, de Tarragona

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Rafael Luna Vivas; Alicia Alegret Martí; 
Jordi Roca Mas

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que les pregun-
tes amb NT 314-15902/09 i 314-16567/09 es responen 
conjuntament.

L’1 de juny de 2009 es va posar en marxa el Codi infart 
de Catalunya, amb la col·laboració i el consens entre el 
Departament de Salut, el Servei Català de la Salut, la So-
cietat Catalana de Cardiologia i el Servei d’Emergènci-
es Mèdiques (SEM). Aquest protocol aconsegueix redu-
ir notòriament el temps de resposta del sistema sanitari, 
perquè el pacient que se sospita que pateix un infart agut 
de miocardi (IAM) rebi les mesures diagnòstiques i tera-
pèutiques apropiades, en els diferents punts de la xarxa 
assistencial.

El Codi infart és un protocol d’actuació urgent que com-
prèn l’activació d’un seguit de dispositius assistencials 
que permeten l’atenció urgent en la fase aguda de la ma-
laltia quan un pacient és sospitós de tenir un infart i és 
candidat a reperfusió immediata, (en el cas de l’IAM amb 
aixecament del segment ST, el tractament que preferent-
ment marquen les guies de pràctica clínica és l’angioplàs-
tia primària). La normativa que regula aquesta atenció 
està recollida a la instrucció 04/2009 del CatSalut. Així 
doncs, a partir d’aquest programa s’atén a qualsevol paci-
ent que alerti el sistema sanitari (112 Servei d’Emergèn-
cies Mèdiques (SEM)), a causa d’un dolor precordial i si-
gui diagnosticat l’IAM amb aixecament del segment ST.

Així mateix, el Codi infart és una experiència innovado-
ra des del punt de vista de la gestió, atès que ha suposat 
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aconseguir millores notables en resultats clínics i en in-
dicadors assistencials. El Codi infart ha suposat un canvi 
en el paradigma de l’atenció altament especialitzada que 
ha sigut possible gràcies al consens entre els agents im-
plicats.

Aquests canvis, tant organitzatius que afecten a diferents 
dispositius del sistema de salut, com en la presa de decisi-
ons assistencials, mostren la importància de les reformes 
organitzatives per sobre de les estructurals. A grans trets, 
aquest programa es basa en una sèrie de premisses que es 
recullen en la normativa anteriorment citada:

a) canvi en el centre de decisió: es passa el testimoni des 
del cardiòleg cap el metge del SEM o metge que faci el 
primer contacte mèdic,

b) sectorització del territori que defineix de forma uní-
voca una destinació predeterminada per a cada pacient, 
dependent del lloc on s’ha produït l’infart,

c) obligatorietat d’acceptació del cas per part de l’hospital 
de referència d’infart (10 a Catalunya),

d) obligatorietat de retornar el pacient tractat i estabilit-
zat al centre d’origen o a la unitat de cures intensives/in-
termèdies més propera al domicili del pacient, per evitar 
sobrecàrrega de l’hospital de referència d’infart,

e) obligatorietat de declarar els casos d’activació del Codi 
infart per part dels centres de referència d’infart.

L’avaluació contínua d’aquest protocol és un estímul a la 
millora dels resultats i a la detecció de les bosses d’ine-
ficiència del sistema per a prendre mesures correctores i 
per a la planificació de l’assistència.

Pel que fa a la unitat d’hemodinàmica de l’Hospital Joan 
XXIII de Tarragona, l’horari de funcionament és de 8 a 
17 hores de dilluns a divendres. En el cas de codis infart 
activats a partir de les 16 hores, el Sistema d’Emergènci-
es Mèdiques (SEM) gestiona el trasllat a un altre centre, 
d’acord amb el pla funcional fet l’any 2009 conjuntament 
amb la Regió Sanitària Camp de Tarragona, el SEM i 
tots els proveïdors del territori.

La Unitat d’Hemodinàmica de Tarragona no ha funcio-
nat mai les 24 hores. Es va iniciar amb un horari de 8 a 
22 hores, però compartit el 50% amb el servei d’Angiora-
diologia, la qual cosa suposava un horari de 8 a 15 hores 
o de 15 a 22 hores, alternativament els diferents dies de 
la setmana. A partir de l’any 2007, l’horari va ser de 8 a 
17 hores, fins l’actualitat.

Durant el 2011, els pacients que han anat directament a 
l’hospital Joan XXIII i que han estat traslladats pel SEM 
a altres centres han estat cinc. D’aquests cinc, quatre han 
estat traslladats a l’hospital de Bellvitge per a realitzar 
tractament intervencionista, i un es va traslladar a l’Hos-
pital de Mataró per ser el centre de referència del pacient.

L’any passat, aquesta unitat va estar fora de servei durant 
quatre dies per a la seva revisió tècnica obligatòria. L’any 
2011 no hi ha hagut estalvi en aquesta unitat.

Barcelona, 29 de febrer de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les negociacions amb el grup nord-
americà Las Vegas Sand sobre l’emplaça-
ment d’un macrocomplex de lleure a Cata-
lunya
Tram. 314-15959/09

Resposta del Govern
Reg. 48713 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-15959/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
negociacions amb el grup nord-americà Las Vegas Sand 
sobre l’emplaçament .d’un macrocomplex de lleure a Ca-
talunya

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Oriol Amorós i March

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que aquesta pre-
gunta es respon conjuntament amb les preguntes escri-
tes amb números de tramitació del 314-15959/09 al 314-
15971/09 ambdós inclosos, amb la informació següent:

El Govern ha mantingut contactes amb l’impulsor d’un 
complex de Las Vegas Sands a Europa, tant a Las Vegas 
(USA) per part del conseller d’Economia i Coneixement, 
al novembre de 2011, com més recentment a Barcelona, 
el dia 21 de febrer de 2012, com és públic.

Amb aquests contactes el Govern ha volgut conèixer de 
primera mà les característiques d’aquest projecte d’inver-
sió, el grau d’interès per emplaçar-se a Catalunya per part 
del seu promotor, així com estudiar la seva viabilitat i 
possibles efectes econòmics i laborals a Catalunya.

Per tant, tal i com va fer en l’anterior legislatura amb mo-
tiu de la primera temptativa del grup las Vegas Sands 
d’invertir a Catalunya, el Govern valora i estudia aquesta 
inversió així com s’interessa per atraure tota altra inver-
sió empresarial a Catalunya. Amb tot, atesa l’envergadu-
ra que representaria aquesta inversió empresarial, el Go-
vern es manté amatent per l’evolució del projecte. Així 
mateix caldrà valorar les condicions d’implantació, dins 
del marc de la legalitat, tot tenint en compte els marcs de 
competències pròpies i de l’estat.

El Govern entén que la consecució d’aquest projecte em-
presarial a Catalunya hauria de poder reportar beneficis 
estructurals i qualitatius per als sectors del turisme, de 
les convencions, de les conferències i de l’espectacle, a 
més dels beneficis econòmics i laborals inherents.

Barcelona, 2 de març de 2012

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les possibilitats que s’instal·li un ma-
crocomplex de lleure a Catalunya
Tram. 314-15960/09

Resposta del Govern
Reg. 48713 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-15959/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la repercussió en el producte interior 
brut de l’emplaçament a Catalunya del ma-
crocomplex de lleure Las Vegas
Tram. 314-15961/09

Resposta del Govern
Reg. 48713 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-15959/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el volum d’inversió derivat de l’empla-
çament a Catalunya del macrocomplex de 
lleure Las Vegas
Tram. 314-15962/09

Resposta del Govern
Reg. 48713 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-15959/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els llocs de treball que es poden crear 
amb l’emplaçament a Catalunya del macro-
complex de lleure Las Vegas
Tram. 314-15963/09

Resposta del Govern
Reg. 48713 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-15959/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’emplaçament idoni per al macrocom-
plex de lleure Las Vegas
Tram. 314-15964/09

Resposta del Govern
Reg. 48713 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-15959/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les modificacions legislatives que 
comportaria l’emplaçament a Catalunya del 
macrocomplex de lleure Las Vegas
Tram. 314-15965/09

Resposta del Govern
Reg. 48713 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-15959/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la modificació de la legislació per a fer 
possible l’emplaçament a Catalunya del ma-
crocomplex de lleure Las Vegas
Tram. 314-15966/09

Resposta del Govern
Reg. 48713 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-15959/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la predisposició del Govern de l’Es-
tat a modificar la normativa per a afavorir la 
instal·lació del macrocomplex de lleure Las 
Vegas
Tram. 314-15967/09

Resposta del Govern
Reg. 48713 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-15959/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’impacte ambiental de l’emplaçament 
a Catalunya del macrocomplex de lleure Las 
Vegas
Tram. 314-15968/09

Resposta del Govern
Reg. 48713 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-15959/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’impacte energètic de l’emplaçament 
a Catalunya del macrocomplex de lleure Las 
Vegas
Tram. 314-15969/09

Resposta del Govern
Reg. 48713 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-15959/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’impacte sobre l’impacte paisatgís-
tic de l’emplaçament a Catalunya del macro-
complex de lleure Las Vegas
Tram. 314-15970/09

Resposta del Govern
Reg. 48713 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-15959/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’associació de la marca Catalunya 
amb el macrocomplex de lleure Las Vegas
Tram. 314-15971/09

Resposta del Govern
Reg. 48713 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-15959/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els conflictes d’interessos dels mem-
bres dels consells d’administració dels con-
sorcis sanitaris
Tram. 314-15987/09

Resposta del Govern
Reg. 48699 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-15987/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
conflictes d’interessos dels membres dels consells d’ad-
ministració dels consorcis sanitaris

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Josep Vendrell Gardeñes

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que les pregun-
tes amb NT 314-15987/09, 314-15988/09, 314-15989/09 i 
314-16332/09 es responen conjuntament.

La designació dels vocals en representació del Departa-
ment de Salut i del Servei Català de la Salut en els òrgans 
de govern de les entitats del sector públic vinculat a la 
salut s’efectua sota criteris de competència empresarial, 
professional, tècnics i d’idoneïtat per a exercir el càrrec. 
Quant als relleus, aquests s’efectuen en funció de les dis-
ponibilitats de les persones i dels capteniments dels òr-
gans competents per a designar-los en funció de les ne-
cessitats de governança que en cada moment es plantegin 
en els esmentats òrgans.

Quan es va iniciar la reformulació dels consells d’admi-
nistració de les empreses públiques, els serveis jurídics 
del Departament de Salut van emetre un informe sobre el 
règim d’incompatibilitats. Tots els nomenaments realit-
zats s’ajusten al compliment d’aquest règim.

El Servei Català de la Salut no ha adjudicat cap concurs 
ni contracte menor al Grup Serhs per a la prestació de 
cap tipus de servei assistencial en el període citat. En tot 
cas, però, els consorcis sanitaris poden dur a terme els 
concursos i contractes que considerin oportuns, sense la 
intervenció del CatSalut en cap moment del procediment. 
Si es tracta de serveis sanitaris, sí que n’hauran d’infor-
mar posteriorment, però en el cas dels serveis no sanita-
ris, com és el cas dels serveis que ofereix el Grup Serhs, 
no hi ha cap requeriment informatiu.

Quant al Consorci de Salut i Social de Catalunya, cal dir 
que es tracta d’una associació d’ens locals i entitats pro-
veïdores de serveis de salut i d’atenció social independent 
de l’administració de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 7 de març de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els concursos públics i els contractes 
menors per a la prestació de serveis sanita-
ris que han estat adjudicats al Grup Serhs 
del 2000 ençà
Tram. 314-15988/09

Resposta del Govern
Reg. 48699 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-15987/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre un possible conflicte d’interessos 
d’un membre del Consell d’Administració del 
Consorci de Salut i Social de Catalunya, SA
Tram. 314-15989/09

Resposta del Govern
Reg. 48699 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-15987/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els projectes d’inversió en infraestruc-
tures de GISA a Barcelona
Tram. 314-16047/09

Resposta del Govern
Reg. 48870 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16047/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
projectes d’inversió en infraestructures de GISA a Bar-
celona

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Jordi Cornet i Serra

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

Us faig arribar, en document adjunt, les relacions de 
projectes en infraestructures redactats per GISA en data 
de 21 de desembre de 2011, i de previsió d’execució de

projectes el 2012, ambdues referides a la ciutat de Bar-
celona.

Barcelona, 7 de març de 2012

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ingressos percebuts del cànon de 
disposició de residus del 2009 al 2011
Tram. 314-16106/09

Resposta del Govern
Reg. 48509 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-15312/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ingrés tributari derivat de l’impost 
sobre grans establiments comercials a Bar-
celona del 2009al 2011
Tram. 314-16173/09

Resposta del Govern
Reg. 48871 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16173/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ingrés tributari derivat de l’impost sobre grans establi-
ments comercials a Barcelona del 2009 al 2011

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Jordi Cornet i Serra

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

La recaptació líquida derivada de l’impost sobre grans 
establiments comercials a la ciutat de Barcelona durant 
l’any 2011 ha estat de 53.981,54 euros.

Pel que fa a la recaptació dels anys 2009 i 2010, aquestes 
dades ja van ser publicades al BOPC el dia 25 d’octubre 
de 2011, en resposta a la pregunta 314-08121/09 formula-
da pel mateix diputat.

Barcelona, 7 de març de 2012

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Fascicle segon
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ingrés tributari derivat del tram auto-
nòmic de l’impost sobre la renda de les per-
sones físiques a Barcelona del 2004 al 2011
Tram. 314-16176/09

Resposta del Govern
Reg. 48872 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Número Iniciativa: 314-16176/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ingrés tributari derivat del tram autonòmic de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques a Barcelona del 
2004 al 2011

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Jordi Cornet i Serra

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent: 

Pel que fa a l’exercici 2004, no es disposa de dades desa-
gregades a nivell de la ciutat de Barcelona ni de la seva 
demarcació, en no haver estat facilitades per l’AEAT. Ai-
xí mateix pel que fa als exercicis 2010 i 2011.

En relació amb els exercicis 2005 a 2008, i d’acord amb 
les dades facilitades per l’AEAT, pel que fa al tram auto-
nòmic, en què el rendiment cedit a la Generalitat era del 
33% les dades són les següents: 

2005 1.454.243.265,56 euros

2006 1.685.235.727,62 euros

2007 1.757.297.686,18 euros

2008 1.784.584.992,42 euros

Pel que fa a l’exercici 2009, en què el rendiment cedit a 
la Generalitat és del 50%, segons les dades desagrega-
des facilitades per l’AEAT, l’ingrés tributari ha estat de 
2.414.982.587,12 euros.

Barcelona, 7 de març de 2012

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ingrés tributari derivat de l’impost 
que grava les activitats de joc, d’envit o d’at-
zar a Barcelona el 2010 i el 2011
Tram. 314-16177/09

Resposta del Govern
Reg. 48873 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16177/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ingrés tributari derivat de l’impost que grava les activi-
tats de joc, d’envit o d’atzar a Barcelona el 2010 i el 2011

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Jordi Cornet i Serra

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

Pel que fa a l’ingrés tributari derivat de l’impost que gra-
va les activitats de joc, d’envit o d’atzar, les dades són per 
demarcació provincial atès que no es disposa de dades 
desagregades per a la ciutat de Barcelona. Les dades de 
la recaptació líquida per a la demarcació de Barcelona 
l’any 2011 són:

Bingos: 62.630.582,91 euros

Casinos: 20.578.334,44 euros

Màquines escurabutxaques: 102.097.459,09 euros

Canòdroms i frontons: –

Rifes i combinacions aleatòries: 59.102,69 euros

Pel que fa a les dades referents a l’any 2010, aquestes ja 
van ser publicades al BOPC el dia 25 d’octubre de 2011, 
en resposta a la pregunta 314-08156/09 formulada pel 
mateix diputat.

Barcelona, 7 de març de 2012

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ingrés tributari derivat de l’impost 
sobre successions i donacions, a Barcelo-
na, el 2010 i el 2011
Tram. 314-16193/09

Resposta del Govern
Reg. 48874 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16193/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ingrés tributari derivat de l’impost sobre successions i 
donacions, a Barcelona, el 2010 i el 2011

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Jordi Cornet i Serra

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

La gestió de l’ingrés tributari derivat de l’impost de suc-
cessions i donacions es fa per demarcació provincial, mo-
tiu pel qual no es disposa de dades desagregades per a la 
ciutat de Barcelona.

Pel que fa a l’any 2011, les dades disponibles són:

Successions: 242.188.200,45 euros

Donacions: 31.229,646,53 euros

Pel que fa a l’any 2010, aquestes dades ja van ser publi-
cades al BOPC el dia 25 d’octubre de 2011, en resposta a 
la pregunta 314-08148/09 formulada pel mateix diputat.

Barcelona, 7 de març de 2012

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ingrés tributari derivat de l’impost 
sobre transmissions patrimonials i actes ju-
rídics documentats, a Barcelona, el 2010 i el 
2011
Tram. 314-16197/09

Resposta del Govern
Reg. 48875 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16197/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ingrés tributari derivat de l’impost sobre transmissions 
patrimonials i actes jurídics documentats, a Barcelona, el 
2010 i el 2011

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Jordi Cornet i Serra

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

Pel que fa a la gestió de l’ingrés tributari derivat de l’im-
post sobre transmissions patrimonials i actes jurídics do-
cumentats, les dades corresponents són per demarcació 
provincial i no es disposa de dades desagregades per a la 
ciutat de Barcelona.

Pel que fa a la demarcació de Barcelona, la recaptació lí-
quida de l’any 2011 va ser de 985.801.467,81 euros.

Les dades referents a l’any 2010 ja van ser publicades al 
BOPC el dia 25 d’octubre de 2011, en resposta a la pre-
gunta escrita 314-08152/09 formulada pel mateix diputat.

Barcelona, 7 de març de 2012

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de petites i mitjanes empre-
ses i autònoms que s’han beneficiat de les lí-
nies financeres de l’Institut Català de Finan-
ces a Barcelona el 2010 i el 2011
Tram. 314-16199/09

Resposta del Govern
Reg. 48876 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16199/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de petites i mitjanes empreses i autònoms que 
s’han beneficiat de les línies financeres de l’Institut Cata-
là de Finances a Barcelona el 2010 i el 2011

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Jordi Cornet i Serra

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

El nombre total de PIMES i autònoms beneficiats amb 
les línies de l’ICF a Barcelona ciutat en el període de re-
ferència de la pregunta, ha estat de 944.

En document annex s’adjunta informació agregada i su-
mària sobre la distribució per exercicis i tipus de benefi-
ciaris d’aquestes línies.

Barcelona, 7 de març de 2012

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat de tramitació i d’execució dels 
projectes relacionats amb la salut mental a 
Barcelona en data del 31 de desembre de 
2011 i el cost definitiu dels equipaments que 
ja estan acabats
Tram. 314-16243/09

Resposta del Govern
Reg. 48528 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Número Iniciativa: 314-16243/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de tramitació i d’execució dels projectes relacio-
nats amb la salut mental a Barcelona en data del 31 de 
desembre de 2011 i el cost definitiu dels equipaments que 
ja estan acabats

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Jordi Cornet i Serra

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que les preguntes 
des de la NT 314-16243/09, 314-16244/09, 314-16245/09, 
314-16246/09, 314-16247/09, 314-16249/09, 314-16251/09 
i 314-16252/09 es responen conjuntament.

Al document annex es respon a les accions relatives al 
Conveni de millora de la xarxa sanitària de la ciutat de 
Barcelona per als períodes 2003-2007 i 2008-2015.

Barcelona, 2 de març de 2012

Boi Ruiz i García
Conseller 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’estat de tramitació i d’execució dels 
projectes relacionats amb els centres socio-
sanitaris a Barcelona en data del 31 de de-
sembre de 2011 i el cost definitiu dels equi-
paments que ja estan acabats
Tram. 314-16244/09

Resposta del Govern
Reg. 48528 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16243/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat d’execució de la construcció 
dels centres d’atenció primària a Barcelona 
en data del 31 de desembre de 2011 i la pre-
visió d’assignació de partida pressupostària 
el 2012
Tram. 314-16245/09

Resposta del Govern
Reg. 48528 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16243/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat de tramitació dels projectes re-
latius a la salut mental a Barcelona inclosos 
en el Conveni de millora de la xarxa sanitària 
2008-2015 i les partides pressupostàries as-
signades el 2011 i el 2012
Tram. 314-16246/09

Resposta del Govern
Reg. 48528 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16243/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat de tramitació dels projectes re-
latius als centres sociosanitaris a Barcelona 
inclosos en el Conveni de millora de la xar-
xa sanitària 2008-2015 i les partides pressu-
postàries assignades el 2011 i el 2012
Tram. 314-16247/09

Resposta del Govern
Reg. 48528 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16243/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de metges i infermers de 
l’atenció primària que hi ha a Barcelona en 
data del 31 de desembre de 2011
Tram. 314-16248/09

Resposta del Govern
Reg. 48702 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Número Iniciativa: 314-16248/09 

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de metges i infermers de l’atenció primària que 
hi ha a Barcelona en data del 31 de desembre de 2011

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Jordi Cornet i Serra

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent: 

El nombre de metges que hi havia a la ciutat de Barcelo-
na a data 31.12.2011, desglossat per especialitats i equips 
d’atenció primària, i el nombre d’infermeres que hi havia 
en la mateixa data a l’atenció primària a la ciutat de Bar-
celona, consten a l’annex a la present resposta.

Barcelona, 7 de març de 2012

Boi Ruiz i García
Conseller 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 els centres d’atenció primària conti-
nuada i d’urgències d’atenció primària que 
hi ha a Barcelona en data del 31 de desem-
bre de 2011
Tram. 314-16249/09

Resposta del Govern
Reg. 48528 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16243/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els centres d’atenció primària que hi 
ha a Barcelona en data del 31 de desembre 
de 2011
Tram. 314-16250/09

Resposta del Govern
Reg. 48700 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16250/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
centres d’atenció primària que hi ha a Barcelona en data 
del 31 de desembre de 2011

Grup Parlamentari: GP PPC

Proponents: Jordi Cornet i Serra

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

A l’annex es troba la relació de centres d’atenció primà-
ria a la ciutat de Barcelona, a data 31.12.2011, especifi-
cant-ne la ubicació i la data de posada en funcionament.

Tots els centres d’atenció primària disposen de medicina 
general i especialitat de pediatria i odontologia. També 
disposen d’altres especialitats de referència en el mateix 
centre o hospital de referència dins el marc de reforma de 
l’atenció especialitzada.

Barcelona, 7 de març de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller 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’estat d’execució de la construcció 
dels centres d’atenció primària a Barcelona 
en data del 31 de desembre de 2011 i el cost 
definitiu dels equipaments que ja estan aca-
bats
Tram. 314-16251/09

Resposta del Govern
Reg. 48528 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16243/09.



20 de març de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 277

  TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat de tramitació dels projectes re-
latius als centres hospitalaris a Barcelona en 
data del 31 de desembre de 2011 i el cost 
definitiu dels equipaments que ja estan aca-
bats
Tram. 314-16252/09

Resposta del Govern
Reg. 48528 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16243/09.

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el nomenament de Ramon Bagó 
com a membre del Consell d’Administració 
del Consorci de Salut i Social de Catalunya 
i sobre l’adjudicació de contractes al Grup 
Serhs
Tram. 314-16332/09

Resposta del Govern
Reg. 48699 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-15987/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de llits disponi-
bles a l’Hospital Verge de la Cinta, de Torto-
sa (Baix Ebre)
Tram. 314-16411/09

Resposta del Govern
Reg. 48531 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Número Iniciativa: 314-16411/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de llits disponibles a l’Hospital 
Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Núria Ventura Brusca; Josep M. Sabaté 
Guasch

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que les pregun-
tes amb NT de 314-16411/09 a 314-16440/09 es responen 
conjuntament.

L’Hospital Verge de la Cinta continuarà sent l’hospital 
comarcal de referència de les Terres de l’Ebre.

L’Hospital Verge de la Cinta ha de mantenir el nivell 
d’activitat assistencial actual globalment, però incremen-
tant les altes quirúrgiques en un 3%.

Els llits d’aguts han de ser els necessaris per donar sor-
tida a la demanda que es vagi produint al llarg de les di-
ferents estacionalitats, sempre recordant que cal ser molt 
eficient en aquesta gestió variable d’aquests llits.

Està previst al Pla de Salut 2011-2015 que, a més de man-
tenir les especialitats que actualment té, s’incorpori la 
cirurgia pediàtrica i es millori la coordinació territorial 
(Tarragona / Terres de l’Ebre) en especialitats com la ci-
rurgia vascular i la maxil·lofacial.

Cal dir també que no hi ha hagut endeutament en el pe-
ríode 2004-2011.

Al document annex consten les dades sol·licitades re-
latives a l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix 
Ebre).

Barcelona, 2 de març de 2012

Boi Ruiz i García
Conseller 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’evolució del nombre de llits disponi-
bles, per tipus i especialitat, a l’Hospital Ver-
ge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16412/09

Resposta del Govern
Reg. 48531 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16411/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de programa-
cions quirúrgiques a l’Hospital Verge de la 
Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16413/09

Resposta del Govern
Reg. 48531 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16411/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de programa-
cions quirúrgiques amb ingrés a l’Hospital 
Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16414/09

Resposta del Govern
Reg. 48531 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16411/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de programaci-
ons quirúrgiques ambulatòries a l’Hospital 
Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16415/09

Resposta del Govern
Reg. 48531 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16411/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de programaci-
ons de consultes externes a l’Hospital Verge 
de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16416/09

Resposta del Govern
Reg. 48531 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16411/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de programa-
cions de proves diagnòstiques a l’Hospital 
Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16417/09

Resposta del Govern
Reg. 48531 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16411/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre d’urgències ate-
ses a l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa 
(Baix Ebre)
Tram. 314-16418/09

Resposta del Govern
Reg. 48531 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16411/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre d’urgències 
amb ingrés ateses a l’Hospital Verge de la 
Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16419/09

Resposta del Govern
Reg. 48531 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16411/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre d’urgències am-
bulatòries ateses a l’Hospital Verge de la 
Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16420/09

Resposta del Govern
Reg. 48531 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16411/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la contractació del Ser-
vei Català de la Salut amb l’Hospital Verge 
de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16421/09

Resposta del Govern
Reg. 48531 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16411/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la facturació a tercers 
obligats al pagament a l’Hospital Verge de la 
Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16422/09

Resposta del Govern
Reg. 48531 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16411/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les despeses anuals a 
l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix 
Ebre)
Tram. 314-16423/09

Resposta del Govern
Reg. 48531 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16411/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels ingressos a l’Hospital 
Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16424/09

Resposta del Govern
Reg. 48531 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16411/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels resultats comptables a 
l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix 
Ebre)
Tram. 314-16425/09

Resposta del Govern
Reg. 48531 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16411/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de l’endeutament a l’Hospi-
tal Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16426/09

Resposta del Govern
Reg. 48531 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16411/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les inversions de l’Hospi-
tal Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16427/09

Resposta del Govern
Reg. 48531 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16411/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les amortitzacions de 
l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix 
Ebre)
Tram. 314-16428/09

Resposta del Govern
Reg. 48531 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16411/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les altes d’hospitalitza-
ció a l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa 
(Baix Ebre)
Tram. 314-16429/09

Resposta del Govern
Reg. 48531 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16411/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les altes d’hospitalitza-
ció, per especialitats, a l’Hospital Verge de 
la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16430/09

Resposta del Govern
Reg. 48531 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16411/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de consultes ex-
ternes a l’Hospital Verge de la Cinta, de Tor-
tosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16431/09

Resposta del Govern
Reg. 48531 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16411/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les estades hospitalàri-
es a l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa 
(Baix Ebre)
Tram. 314-16432/09

Resposta del Govern
Reg. 48531 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16411/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels indicadors de comple-
xitat de l’Hospital Verge de la Cinta, de Tor-
tosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16433/09

Resposta del Govern
Reg. 48531 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16411/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la productivitat a l’Hospi-
tal Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16434/09

Resposta del Govern
Reg. 48531 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16411/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la plantilla de l’Hospital 
Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16435/09

Resposta del Govern
Reg. 48531 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16411/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el manteniment del nivell d’activitat 
assistencial de l’Hospital Verge de la Cinta, 
de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16436/09

Resposta del Govern
Reg. 48531 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16411/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el manteniment de les especialitats 
mèdiques de l’Hospital Verge de la Cinta, de 
Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16437/09

Resposta del Govern
Reg. 48531 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16411/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la continuïtat de l’Hospital Verge de la 
Cinta, de Tortosa, com a centre hospitalari 
de referència a les Terres de l’Ebre
Tram. 314-16438/09

Resposta del Govern
Reg. 48531 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16411/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de llits de malalts aguts ne-
cessari perquè l’Hospital Verge de la Cinta, 
de Tortosa (Baix Ebre), sigui viable i soste-
nible
Tram. 314-16439/09

Resposta del Govern
Reg. 48531 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16411/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la plantilla de professio-
nals, per categories, a l’Hospital Verge de la 
Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-16440/09

Resposta del Govern
Reg. 48531 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16411/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de llits disponi-
bles a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre 
(Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16441/09

Resposta del Govern
Reg. 48530 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Número Iniciativa: 314-16441/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre de llits disponibles a l’Hospital Co-
marcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Núria Ventura Brusca; Josep M. Sabaté 
Guasch

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que les pregun-
tes amb NT de 314-16441/09 a 314-16465/09, i la 314-
16469/09 es responen conjuntament.

L’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre continuarà com a 
hospital de referència de Terres de l’Ebre ja què la seva 
ubicació afavoreix l’equilibri territorial del país en gene-
ral, i de les Terres de l’Ebre en particular.

El nivell d’activitat assistencial actual s’ha de mantenir 
globalment, però incrementant les altes quirúrgiques en 
un 3%.

Els llits d’aguts han de ser els necessaris per donar sor-
tida a la demanda que es vagi produint al llarg de les di-
ferents estacionalitats, sempre recordant que cal ser molt 
eficient en aquesta gestió variable d’aquests llits.

Al document adjunt consten les dades sol·licitades re-
ferents a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera 
d’Ebre).

Barcelona, 2 de març de 2012

Boi Ruiz i García
Conseller de Salut

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de llits disponi-
bles, per tipus i especialitat, a l’Hospital Co-
marcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16442/09

Resposta del Govern
Reg. 48530 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16441/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de programa-
cions quirúrgiques a l’Hospital Comarcal de 
Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16443/09

Resposta del Govern
Reg. 48530 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16441/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de programaci-
ons quirúrgiques amb ingrés a l’Hospital Co-
marcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16444/09

Resposta del Govern
Reg. 48530 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16441/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de programaci-
ons quirúrgiques ambulatòries a l’Hospital 
Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16445/09

Resposta del Govern
Reg. 48530 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16441/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de programaci-
ons de consultes externes a l’Hospital Co-
marcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16446/09

Resposta del Govern
Reg. 48530 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16441/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de programa-
cions de proves diagnòstiques a l’Hospital 
Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16447/09

Resposta del Govern
Reg. 48530 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16441/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre d’urgències ate-
ses a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre 
(Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16448/09

Resposta del Govern
Reg. 48530 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16441/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre d’urgències 
amb ingrés ateses a l’Hospital Comarcal de 
Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16449/09

Resposta del Govern
Reg. 48530 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16441/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre d’urgències am-
bulatòries ateses a l’Hospital Comarcal de 
Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16450/09

Resposta del Govern
Reg. 48530 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16441/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la contractació del Ser-
vei Català de la Salut amb l’Hospital Comar-
cal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16451/09

Resposta del Govern
Reg. 48530 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16441/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la facturació a tercers 
obligats al pagament a l’Hospital Comarcal 
de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16452/09

Resposta del Govern
Reg. 48530 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16441/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les despeses anuals a 
l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera 
d’Ebre)
Tram. 314-16453/09

Resposta del Govern
Reg. 48530 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16441/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels ingressos a l’Hospital 
Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16454/09

Resposta del Govern
Reg. 48530 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16441/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels resultats comptables a 
l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera 
d’Ebre)
Tram. 314-16455/09

Resposta del Govern
Reg. 48530 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16441/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de l’endeutament a l’Hospi-
tal Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16456/09

Resposta del Govern
Reg. 48530 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16441/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les inversions a l’Hospi-
tal Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16457/09

Resposta del Govern
Reg. 48530 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16441/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les amortitzacions en el 
període 2004-2011 de l’Hospital Comarcal 
de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16458/09

Resposta del Govern
Reg. 48530 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16441/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les altes d’hospitalització 
de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ri-
bera d’Ebre)
Tram. 314-16459/09

Resposta del Govern
Reg. 48530 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16441/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de les altes d’hospitalitza-
ció, per especialitats, de l’Hospital Comar-
cal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16460/09

Resposta del Govern
Reg. 48530 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16441/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre de consultes 
externes de l’Hospital Comarcal de Móra 
d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16461/09

Resposta del Govern
Reg. 48530 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16441/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre d’estades hos-
pitalàries a l’Hospital Comarcal de Móra 
d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16462/09

Resposta del Govern
Reg. 48530 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16441/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels indicadors de comple-
xitat de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre 
(Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16463/09

Resposta del Govern
Reg. 48530 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16441/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució dels indicadors de producti-
vitat de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre 
(Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16464/09

Resposta del Govern
Reg. 48530 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16441/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la plantilla de l’Hospital 
Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16465/09

Resposta del Govern
Reg. 48530 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16441/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la plantilla de professi-
onals, per categories, a l’Hospital Comarcal 
de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-16469/09

Resposta del Govern
Reg. 48530 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16441/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de l’anticoncepció d’emer-
gència i de la interrupció voluntària de l’em-
baràs, quirúrgics i farmacològics, del 2006 
al 2011 i la previsió per al període 2012-2015
Tram. 314-16556/09

Resposta del Govern
Reg. 48701 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16556/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’anticoncepció d’emergència i de la inter-
rupció voluntària de l’embaràs, quirúrgics i farmacolò-
gics, del 2006 al 2011 i la previsió per al període 2012-
2015

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Josep M. Sabaté Guasch; Marina Geli i Fà-
brega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

El Programa d’anticoncepció d’emergència es va posar 
en marxa a l’octubre del 2004 amb la finalitat de preve-
nir embarassos no desitjats després d’un coit no prote-
git mitjançant el tractament amb levonorgestrel. Aquest 
tractament és accessible a tota dona en edat fèrtil. La se-
va dispensació gratuïta es realitza a la xarxa sanitària pú-
blica dels centres d’atenció primària (CAP), dels centres 
d’atenció continuada (CAC), de les urgències hospitalàri-
es i dels centres d’atenció a la salut sexual i reproductiva 
(ASSIR). A l’annex es detalla l’evolució de les interrupci-
ons voluntàries de l’embaràs i de l’anticoncepció d’emer-
gència entre els anys 2006-2011.

Des del setembre del 2009 aquest tractament va comen-
çar a dispensar-se sense recepta mèdica a les oficines de 
farmàcia.

El tractament es dispensa en forma d’un comprimit de 
1,5 mg o 2 comprimits de 0,75 mg. Va inclòs en un kit 
format per una bossa de plàstic juntament amb un tríp-
tic informatiu com a element informatiu, un preservatiu 
com a element preventiu, la instrucció de l’ús del pre-
servatiu i una etiqueta amb dades a emplenar pel pro-
fessional sanitari a efectes de fer l’avaluació posterior 
del programa.

En el període 2012-2015 es preveu assolir que entre el 
60% i el 80% de les interrupcions voluntàries de l’em-
baràs (IVE) fins a les set setmanes de gestació es re-
alitzin amb IVE farmacològica en l’Atenció primària-
ASSIR.

En relació a l’anticoncepció d’emergència, es plante-
ja continuar amb les dues vies d’accés: la gratuïta des 
del sistema sanitari i sense recepta mèdica però amb 
pagament per part de la usuària des de les oficines de 
farmàcia. El Departament de Salut continuarà finan-
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çant tant el preservatiu com el fullet d’informació sa-
nitària.

Barcelona, 29 de febrer de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller 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’avaluació del Departament de Salut 
dels programes d’infermeria i dels treballs i 
acords amb el Consell de la Professió Infer-
mera de Catalunya el 2011
Tram. 314-16560/09

Resposta del Govern
Reg. 48526 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16560/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’avaluació del Departament de Salut dels programes 
d’infermeria i dels treballs i acords amb el Consell de la 
Professió Infermera de Catalunya el 2011

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Josep M. Sabaté Guasch; Marina Geli i Fà-
brega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

Els professionals d’infermeria són una peça clau dins el 
model sanitari català i tenen en aquest sentit, el Departa-
ment de Salut compta amb una Direcció Estratègica d’In-
fermeria.

Dins dels treballs relacionats amb el Consell de la Pro-
fessió Infermera de Catalunya (CPIC), el 20 de desembre 
de 2011 es va aprovar el document Propostes del CPIC 
per garantir la qualitat assistencial en el sistema públic de 
salut davant la situació actual de reajustament econòmic. 
D’aquest document, cal destacar l’apartat IV aspectes ir-
renunciables on el primer punt es refereix a la necessitat 
de preservar el lloc gestor de les infermeres i infermers 
gestors: estructura de direcció d’infermeria.

Pel que fa a aquest vessant de gestió en infermeria, ac-
tualment en tots els hospitals es disposa de la figura de 
director/a d’infermeria. L’Institut Català de la Salut tam-
bé disposa a tots els equips d’atenció primària d’un in-
fermer ocupant la figura de director/a o adjunt/a, i d’un/a 
Cap d’Àrea d’Infermeria, com a figura de direcció d’in-
fermeria.

També en el quart trimestre de 2011 es va publicar un 
document elaborat pel grup de recerca infermera del De-
partament de Salut on es proposen estratègies per fomen-

tar la recerca infermera. D’aquest document cal desta-
car l’elaboració del primer mapa de recerca infermera a 
Catalunya, on s’identifiquen els infermers i infermeres 
que fan recerca en l’àmbit assistencial tant en l’àmbit de 
l’atenció primària i hospitalària, així com també la recer-
ca en l’àmbit universitari. Aquest mapa està previst que 
s’actualitzi periòdicament per conèixer l’estat de situació 
en recerca infermera.

Barcelona, 21 de febrer de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reorganització dels serveis d’hemo-
dinàmica de la xarxa hospitalària d’utilitza-
ció pública
Tram. 314-16567/09

Resposta del Govern
Reg. 48525 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-15902/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els temes tractats en la reunió entre 
el conseller de Benestar Social i Família i la 
ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat 
del 23 de gener de 2012
Tram. 314-16572/09

Resposta del Govern
Reg. 48847 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16572/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
temes tractats en la reunió entre el conseller de Benestar 
Social i Família i la ministra de Sanitat, Serveis Socials i 
Igualtat del 23 de gener de 2012

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Eva Granados Galiano

Amb aquest text donem resposta a les preguntes parla-
mentàries 314-16573/09, 314-16574/09, 314-16575/09 i 
314-16576/09.

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que el passat dia 
23 de gener va tenir lloc la primera reunió que vam man-
tenir la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat del 
nou executiu central i jo mateix.
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En aquesta reunió es van tractar els temes més rellevants 
de relació entre el Ministeri i el Departament de Benes-
tar Social i Família i es va acordar anar-los treballant en 
properes reunions.

Barcelona, 8 de març de 2012

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els compromisos i acords assolits en 
la reunió entre el conseller de Benestar So-
cial i Família i la ministra de Sanitat, Serveis 
Socials i Igualtat del 23 de gener de 2012
Tram. 314-16573/09

Resposta del Govern
Reg. 48847 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16572/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reunió entre el conseller de Benes-
tar Social i Família i la ministra de Sanitat, 
Serveis Socials i Igualtat del 23 de gener de 
2012
Tram. 314-16574/09

Resposta del Govern
Reg. 48847 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16572/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les previsions de l’aplicació de la Llei 
de la dependència amb relació a la reunió 
entre el conseller de Benestar Social i Famí-
lia i la ministra de Sanitat, Serveis Socials i 
Igualtat del 23 de gener de 2012
Tram. 314-16575/09

Resposta del Govern
Reg. 48847 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16572/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els acords de col·laboració relatius a 
la violència masclista assolits en la reunió 
entre el conseller de Benestar Social i Famí-
lia i la ministra de Sanitat, Serveis Socials i 
Igualtat del 23 de gener de 2012
Tram. 314-16576/09

Resposta del Govern
Reg. 48847 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-16572/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data d’aprovació del nou pla de po-
lítiques de dones
Tram. 314-16663/09

Resposta del Govern
Reg. 48848 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16663/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data d’aprovació del nou pla de polítiques de dones

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Carme Capdevila i Palau

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que es preveu 
que el nou Pla de polítiques de dones –que s’està elabo-
rant d’acord amb l’avaluació de l’anterior Pla 2008-2011 i 
que segueix també les recomanacions de l’avaluació de la 
Llei 5/2008, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista– s’aprovi durant el mes de juny de 2012.

Barcelona, 8 de març de 2012

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la convocatòria de subvencions per a 
finançar polítiques de dones als ens locals 
el 2012
Tram. 314-16672/09

Resposta del Govern
Reg. 48849 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16672/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
convocatòria de subvencions per a finançar polítiques de 
dones als ens locals el 2012

Grup Parlamentari: GP ERC

Proponents: Carme Capdevila i Palau

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo que la convoca-
tòria de les subvencions per a finançar les despeses deri-
vades de l’elaboració, la implementació o el desenvolupa-
ment de polítiques de dones als ens locals, té una previsió 
d’increment del pressupost d’un 14% respecte la convo-
catòria del 2011.

Barcelona, 8 de març de 2012

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les converses entre el conseller d’Eco-
nomia i Coneixement i el grup inversor Las 
Vegas Sands Corporation
Tram. 314-16856/09

Resposta del Govern
Reg. 48714 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-16856/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
converses entre el conseller d’Economia i Coneixement i 
el grup inversor Las Vegas Sands Corporation

Grup Parlamentari: GP ICV-EUiA

Proponents: Joan Boada Masoliver

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

El Govern ha mantingut contactes amb l’impulsor d’un 
complex de Las Vegas Sands a Europa, tant a Las Vegas 
(USA) per part del conseller d’Economia i Coneixement, 
al novembre de 2011, com més recentment a Barcelona, 
el dia 21 de febrer de 2012, com és públic.

Amb aquests contactes el Govern ha volgut conèixer de 
primera mà les característiques d’aquest projecte d’inver-

sió, el grau d’interès per emplaçar-se a Catalunya per part 
del seu promotor, així com estudiar la seva viabilitat i 
possibles efectes econòmics i laborals a Catalunya.

Per tant, tal i com va fer en l’anterior legislatura amb mo-
tiu de la primera temptativa del grup las Vegas Sands 
d’invertir a Catalunya, el Govern valora i estudia aquesta 
inversió així com s’interessa per atraure tota altra inver-
sió empresarial a Catalunya. Amb tot, atesa l’envergadu-
ra que representaria aquesta inversió empresarial, el Go-
vern es manté amatent per l’evolució del projecte. Així 
mateix caldrà valorar les condicions d’implantació, dins 
del marc de la legalitat, tot tenint en compte els marcs de 
competències pròpies i de l’estat.

El Govern entén que la consecució d’aquest projecte em-
presarial a Catalunya hauria de poder reportar beneficis 
estructurals i qualitatius per als sectors del turisme, de 
les convencions, de les conferències i de l’espectacle, a 
més dels beneficis econòmics i laborals inherents.

Barcelona, 2 de març de 2012

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les dades de mortalitat per grups d’edat, 
sexe i grups de patologies del 2000 al 2011
Tram. 314-17641/09

Resposta del Govern
Reg. 48532 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-17641/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
dades de mortalitat per grups d’edat, sexe i grups de pa-
tologies del 2000 al 2011

Grup Parlamentari: GP SOC

Proponents: Josep M. Sabaté Guasch; Marina Geli i Fà-
brega

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us informo del següent:

Al document adjunt consten les dades sol·licitades sobre 
mortalitat per grups d’edat, sexe i grups de patologies del 
2000 al 2009.

Actualment disposem de les dades fins l’any 2009 i s’es-
tan elaborant les de l’any 2010.

Barcelona, 29 de febrer de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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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 suport a les entitats socials
Tram. 310-00172/09

Anunci
Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 49085 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 12.03.2012

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat, Pere Bosch Cuenca, diputat 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
142 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el capteniment del Govern sobre el suport a les 
entitats socials del país?

Palau del Parlament, 8 de març de 2012

Pere Bosch Cuenca
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la connexió ferroviària del port 
de Tarragona
Tram. 310-00173/09

Anunci
Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 49099 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 12.03.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Roca Mas, diputat del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, presenta 
al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui respos-
ta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
en relació amb la connexió ferroviària del Port de Tar-
ragona?

Palau del Parlament, 9 de març de 2012

Jordi Roca Mas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la intenció de la delegada del 
Govern de l’Estat d’obligar els ajuntaments a 
hissar la bandera espanyola
Tram. 310-00174/09

Anunci
Alfons López i Tena, del Subgrup Parlamentari 
de Solidaritat Catalana per la Independència
Reg. 49294 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 12.03.2012

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 142 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el capteniment del Govern sobre la intenció de 
la delegada del Govern espanyol a Catalunya, Maria de 
Llanos de Luna, d’obligar als ajuntaments catalans a his-
sar la bandera espanyola?

Palau del Parlament, 12 de març de 2012

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els afectats per les participaci-
ons preferents
Tram. 310-00175/09

Anunci
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 49318 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 12.03.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 142 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
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pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina és l’opinió del Govern sobre les participacions 
preferents i els seus afectats?

Palau del Parlament, 12 de març de 2012

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el Centre Recreatiu Turístic de 
Vila-seca i Salou
Tram. 310-00176/09

Anunci
Miquel Iceta i Llorens, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 49319 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 12.03.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 142 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb el 
Centre Recreatiu Turístic de Vila-Seca i Salou?

Palau del Parlament, 12 de març de 2012

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les informacions aparegudes a 
la premsa amb relació a les activitats del se-
cretari general del Departament de Cultura
Tram. 310-00177/09

Anunci
Miquel Iceta i Llorens, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 49320 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 12.03.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 142 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 

pregunta següent, per tal que li sigui resposta oralment 
en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb les 
informacions aparegudes sobre les activitats del secretari 
general del Departament de Cultura?

Palau del Parlament, 12 de març de 2012

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el model del transport públic i 
l’entrada en vigor del nou model tarifari
Tram. 310-00178/09

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 49327 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 12.03.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, presenta 
al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui respos-
ta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el capteniment del Govern pel que fa al model 
del transport públic a Catalunya i l’entrada en vigor del 
nou model tarifari?

Palau del Parlament, 12 de març de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el Mobile World Congress, que 
ha tingut lloc a Barcelona del 27 de febrer a 
l’1 de març de 2012
Tram. 310-00179/09

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 49328 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 12.03.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen els 
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articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, presenta 
al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui respos-
ta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina valoració fa el Govern del Mobile World Con-
gress celebrat darrerament a la ciutat de Barcelona?

Palau del Parlament, 12 de març de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els objectius de les darreres ac-
tuacions i iniciatives del Departament d’In-
terior
Tram. 310-00180/09

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 49329 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 12.03.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 142 del Reglament del Parlament, presenta 
al Govern la pregunta següent, per tal que li sigui respos-
ta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quins són els objectius pretesos en relació a les darre-
res actuacions i iniciatives del Departament d’Interior?

Palau del Parlament, 12 de març de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00110/09

Anunci
Albert Rivera Díaz, del Subgrup 
Parlamentari Ciutadans
Reg. 48764 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 12.03.2012

A la Mesa del Parlament de Catalunya

Albert Rivera Díaz, Portavoz del Subgrupo Parlamenta-
rio Ciutadans (C’s), de acuerdo con lo dispuesto en los 

artículos 141 y 142.2 del Reglamento de la Cámara, pre-
senta la siguiente pregunta para que sea respondida oral-
mente por el Presidente ante el Pleno.

Interesa saber a este diputado y a su Subgrupo Parlamen-
tario:

– ¿Cuál es su opinión sobre la situación política actual 
en Cataluña?

Palau del Parlament, 7 de marzo de 2012

Albert Rivera Díaz
Portavoz C’s

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00111/09

Anunci
Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 49098 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 12.03.2012

A la Mesa del Parlament

Alicia Sánchez-Camacho Pérez, presidenta del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 142 del Reglament del Parlament, 
formula la pregunta següent al president de la Generali-
tat, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Què opina el Molt Honorable President de la Generali-
tat sobre l’actual situació política a Catalunya?

Palau del Parlament, 9 de març de 2012

Alicia Sánchez-Camacho Pérez
Presidenta del GP del PPC

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre els darrers 
esdeveniments polítics
Tram. 317-00112/09

Anunci
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 49083 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 12.03.2012

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 142 del Reglament del Parlament, 
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formula la pregunta següent al president de la Generali-
tat, per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina valoració fa el president de la Generalitat dels 
darrers esdeveniments polítics succeïts a Catalunya?

Palau del Parlament, 8 de març de 2012

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00113/09

Anunci
Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya verds - 
Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 49317 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 12.03.2012

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 142 del 
Reglament del Parlament, formula la pregunta següent al 
president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta 
oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina és la valoració del president de la Generalitat so-
bre l’actual situació política?

Palau del Parlament, 12 de març de 2012

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació 
política
Tram. 317-00114/09

Anunci
Miquel Iceta i Llorens, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 49321 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 12.03.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 142 del 
Reglament del Parlament, formula la pregunta següent al 

president de la Generalitat, per tal que li sigui resposta 
oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el capteniment del Molt Honorable President 
de la Generalitat en relació amb la situació política ac-
tual?

Palau del Parlament, 12 de març de 2012

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre els darrers 
esdeveniments polítics
Tram. 317-00115/09

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 49323 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 12.03.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 142 del Reglament del Parlament, formula la pregunta 
següent al president de la Generalitat, per tal que li sigui 
resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina és l’opinió del Molt Honorable President en rela-
ció als darrers esdeveniments de l’actualitat política?

Palau del Parlament,12 de març de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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3.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’incompliment del mandat 
parlamentari amb relació a l’Escola Els Pins 
de Moja, d’Olèrdola (Alt Penedès)
Tram. 311-02196/09

Anunci
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 45116 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, 12.03.2012

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Per quins motius el Govern incompleix el mandat par-
lamentari en relació a l’Escola Els Pins de Moja, d’Olèr-
dola (Alt Penedès)?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2012

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les causes per les quals no 
ha pressupostat les obres de construcció 
del nou edifici de l’Escola Els Pins de Moja, 
d’Olèrdola (Alt Penedès)
Tram. 311-02197/09

Anunci
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 45117 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, 12.03.2012

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines són les causes per les quals el Govern no ha 
pressupostat encara les obres de construcció del nou edi-
fici de l’Escola Els Pins de Moja, d’Olèrdola (Alt Pene-
dès)?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2012

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la previsió per a construir 
el nou edifici de l’Escola Els Pins de Moja, 
d’Olèrdola (Alt Penedès)
Tram. 311-02198/09

Anunci
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 45118 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, 12.03.2012

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina previsió fa el Govern sobre la construcció del 
nou edifici de l’Escola Els Pins de Moja, d’Olèrdola (At 
Penedès)?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2012

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la posada en funcionament 
del nou edifici de l’Escola Jacint Verdaguer 
de la Granada (Alt Penedès)
Tram. 311-02199/09

Anunci
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 45244 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, 12.03.2012

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix 
l’article 143 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Per a quin curs preveu el Departament d’Ensenyament 
la posada en funcionament del nou edifici del CEIP Ja-
cint Verdaguer al municipi de la Granada?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2012

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la licitació i l’inici de les 
obres de construcció del nou edifici de l’Es-
cola Jacint Verdaguer de la Granada (Alt Pe-
nedès)
Tram. 311-02200/09

Anunci
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 45245 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, 12.03.2012

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix 
l’article 143 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quines són les previsions del Departament d’Ensenya-
ment per a la licitació de l’obra i posterior inici dels tre-
balls per a la construcció del nou edifici del CEIP Jacint 
Verdaguer al municipi de la Granada?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2012

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el calendari d’aprovació 
del projecte del nou edifici de l’Escola Jacint 
Verdaguer de la Granada (Alt Penedès)
Tram. 311-02201/09

Anunci
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 45246 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, 12.03.2012

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix 
l’article 143 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el calendari previst per a l’aprovació definitiva 
del projecte del nou edifici escolar del CEIP Jacint Ver-
daguer al municipi de la Granada?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2012

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la previsió de construcció 
del nou edifici de l’Escola Pasífae, de Vilano-
va i la Geltrú (Garraf)
Tram. 311-02202/09

Anunci
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 45248 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, 12.03.2012

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix 
l’article 143 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina previsió fa el Govern sobre la construcció del 
nou edifici de l’Escola Pasífae de Vilanova i la Geltrú?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2012

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les causes de no haver 
pressupostat la construcció del nou edifici 
de l’Escola Pasífae, de Vilanova i la Geltrú 
(Garraf)
Tram. 311-02203/09

Anunci
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 45249 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, 12.03.2012

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix 
l’article 143 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la pregunta següent, per tal que li sigui resposta 
oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quines són les causes per les quals el Govern no ha 
pressupostat encara les obres de construcció del nou edi-
fici de l’Escola Pasífae de Vilanova i la Geltrú?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2012

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la normativa que avala els 
canvis fets en les llars d’infants de titularitat 
del Departament d’Ensenyament
Tram. 311-02230/09

Anunci
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 46095 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats, 12.03.2012

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina nova normativa o quins canvis en la normativa 
que regula les llars d’infants titularitat del Departament, 
sigui per mitjà de reglament, ordre o nota informativa, 
ha dut a terme el Departament per avalar aquests canvis?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2012

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la previsió de canviar el sis-
tema de gestió de les llars d’infants de titula-
ritat del Departament d’Ensenyament el curs 
2012-2013
Tram. 311-02231/09

Anunci
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 46096 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats, 12.03.2012

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– El Departament d’Ensenyament té previst canviar per 
al curs 2012-2013 el sistema de gestió de les llars d’in-
fants titularitat del Departament? Quins canvis pensa dur 
a terme i per quines raons?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2012

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la previsió de canviar el sis-
tema de beques i de bonificacions a les llars 
d’infants de titularitat del Departament d’En-
senyament a partir del curs 2012-2013
Tram. 311-02232/09

Anunci
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 46097 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, 12.03.2012

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– El Departament d’Ensenyament té previst canviar el 
sistema de beques i de bonificacions a les llars d’infants 
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titularitat del Departament a partir del curs 2012-2013? 
Quins canvis pensa dur a terme i per quines raons?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2012

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els canvis fets els darrers 
mesos en el sistema de gestió de les llars 
d’infants de titularitat del Departament d’En-
senyament
Tram. 311-02233/09

Anunci
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 46098 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats, 12.03.2012

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– El Departament d’Ensenyament ha fet algun canvi en 
els darrers mesos en el sistema de gestió de les llars d’in-
fants titularitat del Departament? Quins canvis ha dut a 
terme i per quines raons?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2012

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els impactes en les condici-
ons laborals dels docents i en la qualitat de 
l’ensenyament que rep l’alumnat no universi-
tari per l’aplicació de mesures excepcionals 
en les plantilles docents
Tram. 311-02250/09

Anunci
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 46300 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats, 12.03.2012

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins són, a criteri de la consellera, els impactes en les 
condicions laborals dels docents i en la qualitat de l’ense-
nyament que rep l’alumnat no universitari de l’aplicació 
de les mesures excepcionals de les plantilles docents per 
al curs 2012-2013 presentades a la Mesa Sectorial d’En-
senyament del 17 de febrer de 2012?

– De no modificar les dedicacions de les plantilles do-
cents segons la proposta presentada en Mesa Sectori-
al d’Ensenyament del 17 de febrer de 2012, quants do-
cents hauria calgut contractar per fer front a l’increment 
d’alumnat i de grups per al curs 2012-2013, desagregat 
per infantil, primària i secundària? I per fer front a les 
jubilacions voluntàries i a les baixes?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2012

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el dèficit de les universitats 
generat per la retallada del pressupost
Tram. 311-02286/09

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 47865 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, 12.03.2012

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
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següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines són les propostes del Govern en relació al dèfi-
cit de les Universitats generat per la retallada del 18% del 
pressupost acumulat el 2011 i 2012?

Palau del Parlament, 1 de març de 2012

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la pèrdua de docents, de 
personal d’administració i serveis i d’investi-
gadors en les universitats públiques
Tram. 311-02287/09

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 47866 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, 12.03.2012

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina ha estat la pèrdua de docents, personal d’ad-
ministració i serveis i investigadors per cada una de les 
Universitats públiques als darrers dos anys com a conse-
qüència de la reducció lineal del pressupost públic?

Palau del Parlament, 1 de març de 2012

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la reducció de màsters, 
graus i optatives en les universitats públi-
ques
Tram. 311-02288/09

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 47867 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, 12.03.2012

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és la reducció que s’ha produït a les Universitats 
públiques de màsters, graus i optatives deguts a la reta-
llada lineal 18%?

Palau del Parlament, 1 de març de 2012

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la política de personal funci-
onari i laboral de les universitats públiques
Tram. 311-02289/09

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 47868 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, 12.03.2012

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és la política de personal funcionari i laboral de 
les Universitats públiques?

Palau del Parlament, 1 de març de 2012

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la creació de la figura del co-
missionat de comptes a les universitats pú-
bliques
Tram. 311-02290/09

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 47869 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, 12.03.2012

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin són els motius per crear la figura del «Comissio-
nat de Comptes» a les Universitats públiques a través de 
la Llei de mesures fiscals i financeres?

Palau del Parlament, 1 de març de 2012

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la política de taxes, beques i 
ajuts a les universitats públiques
Tram. 311-02291/09

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 47870 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, 12.03.2012

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és la política de taxes, beques i ajuts del Govern 
per a les universitats públiques per als anys propers?

Palau del Parlament, 1 de març de 2012

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’impacte de la reducció del 
pressupost per a universitats i recerca del 
Govern de l’Estat
Tram. 311-02292/09

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 47871 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, 12.03.2012

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin pot ser l’impacte a Catalunya de la reducció i can-
vis de criteri del pressupost d’Educació-Universitat i Re-
cerca per part del Govern de l’Estat i quines són les nego-
ciacions bilaterals Generalitat-Estat?

Palau del Parlament, 1 de març de 2012

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’impacte del fet que l’Estat 
no impulsi els campus d’excel·lència interna-
cional
Tram. 311-02293/09

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 47872 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, 12.03.2012

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin pot ser l’impacte negatiu per a Catalunya de no 
impulsar els campus d’excel·lència internacional per part 
de l’Estat?

Palau del Parlament, 1 de març de 2012

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la desconvocatòria de la re-
unió de la Comissió de Governança del 28 
de febrer de 2012
Tram. 311-02294/09

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 47873 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, 12.03.2012

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin són els motius per la desconvocatòria de la reunió 
de la Comissió de Governança del dia 28 Febrer?

Palau del Parlament, 1 de març de 2012

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els motius per a no haver 
convocat el Pacte nacional per a la recerca 
i la innovació
Tram. 311-02295/09

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 47874 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, 12.03.2012

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins són els motius per no haver convocat en quinze 
mesos el Pacte nacional per la recerca i la innovació?

Palau del Parlament, 1 de març de 2012

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les propostes amb relació al 
model de recerca, els grups i centres i el fi-
nançament
Tram. 311-02296/09

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 47875 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, 12.03.2012

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines són les propostes del Govern en relació al mo-
del de recerca, grups i centres i finançament?

Palau del Parlament, 1 de març de 2012

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les propostes per a superar 
el dèficit històric dels parcs científics depen-
dents de les universitats públiques
Tram. 311-02297/09

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 47876 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, 12.03.2012

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines són les propostes i negociacions per a trobar 
sortida al dèficit històric dels parcs científics dependents 
de les universitats públiques de Catalunya?

Palau del Parlament, 1 de març de 2012

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les propostes del Programa 
Serra Húnter
Tram. 311-02298/09

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 47877 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, 12.03.2012

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines són les propostes del programa «Serra Húnter» 
pel curs 2012-2013 i següents i qui seleccionarà i de qui 
dependran els professors docents contractats per aquest 
programa?

Palau del Parlament, 1 de març de 2012

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’autonomia universitària
Tram. 311-02299/09

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 47878/ Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, 12.03.2012

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins són els motius per interferir en l’autonomia uni-
versitària per part del Govern?

Palau del Parlament, 1 de març de 2012

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre d’universitats pú-
bliques
Tram. 311-02300/09

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 47879 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, 12.03.2012

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és l’opinió política del Govern en relació al nom-
bre d’universitats públiques de Catalunya?

Palau del Parlament, 1 de març de 2012

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els projectes de cooperació 
interuniversitària
Tram. 311-02301/09

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 47880 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, 12.03.2012

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin és l’impuls del Govern en projectes concrets de 
cooperació interuniversitària?

Palau del Parlament, 1 de març de 2012

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el projecte de llei de l’Agèn-
cia de Qualitat Universitària
Tram. 311-02302/09

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 47881 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, 12.03.2012

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins són els motius pels que el Govern no ha presen-
tat el projecte de Llei de l’Agència Qualitat Universitària?

Palau del Parlament, 1 de març de 2012

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les universitats privades
Tram. 311-02303/09

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 47882 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, 12.03.2012

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins són els propòsits del Govern en relació a les uni-
versitats privades de Catalunya?

Palau del Parlament, 1 de març de 2012

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el pacte nacional per la uni-
versitat
Tram. 311-02304/09

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 47883 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, 12.03.2012

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és la voluntat política del Govern en relació amb 
el Pacte Nacional Universitat Catalunya i la seva tempo-
ralitat?

Palau del Parlament, 1 de març de 2012

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el model contractual i retri-
butiu dels grups professionals de les univer-
sitats
Tram. 311-02305/09

Anunci
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 47884 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, 12.03.2012

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és la proposta de model contractual i retributiu 
del Govern en relació als diferents grups professionals de 
les universitats?

Palau del Parlament, 1 de març de 2012

Marina Geli i Fàbrega
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’atenció sanitària en horari 
nocturn al CAP L’Arboç
Tram. 311-02306/09

Anunci
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 47891 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Salut, 08.03.2012

A la Mesa de la Comissió de Salut

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el capteniment del Govern pel que fa a l’atenció 
sanitària en horari nocturn dels usuaris del CAP L’Ar-
boç?

Palau del Parlament, 2 de març de 2012

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la reducció de jornada als in-
terins de l’àrea de rehabilitació dels serveis 
penitenciaris
Tram. 311-02307/09

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 48521 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Justícia, 09.03.2012

A la Mesa de la Comissió de Justícia

Salvador Milà Solsona, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

1. Quin és el motiu pel qual Govern ha decidit aplicar una 
reducció del 15% de la jornada als 411 interins del total 
de 700 treballadors i treballadores de l’àrea de rehabilita-
ció dels serveis penitenciaris de Catalunya?

Palau del Parlament, 6 de març de 2012

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la consideració de l’àrea de 
rehabilitació dels serveis penitenciaris com 
a servei essencial per a la seguretat
Tram. 311-02308/09

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 48522 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Justícia, 09.03.2012

A la Mesa de la Comissió de Justícia

Salvador Milà Solsona, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

1. Considera el govern que aquest servei penitenciari no 
és un dels serveis essencials per la seguretat del país que 
justificaria la no aplicació de la reducció de jornada, com 
el govern ha fet en d’altres serveis sensibles?

Palau del Parlament, 6 de març de 2012

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la incidència que tindrà en 
la rehabilitació i reinserció socials dels pre-
sos la reducció de la jornada dels interins de 
l’àrea de rehabilitació dels serveis peniten-
ciaris
Tram. 311-02309/09

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 48523 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Justícia, 09.03.2012

A la Mesa de la Comissió de Justícia

Salvador Milà Solsona, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

1. Quina incidència creu el govern que tindrà la reducció 
de fins a un 15% dels serveis de rehabilitació en l’assoli-
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ment del deure constitucional i legal de rehabilitar i rein-
serir socialment les persones que estan complint una pe-
na, amb la reducció dels serveis de rehabilitació?

Palau del Parlament, 6 de març de 2012

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les reduccions de jorna-
da que s’aplicaran als interins dels serveis 
penitenciaris que no són els serveis de re-
habilitació
Tram. 311-02310/09

Anunci
Salvador Milà i Solsona, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 48524 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Justícia, 09.03.2012

A la Mesa de la Comissió de Justícia

Salvador Milà Solsona, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

1. Quines altres reducció de jornada del personal interí 
s’aplicarà en altres serveis penitenciaris, a més de la que 
es vol aplicar als serveis de rehabilitació?

Palau del Parlament, 6 de març de 2012

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la confirmació o el desmen-
timent que el cotxe sinistrat durant els alda-
rulls del 29 de febrer de 2012 a Barcelona va 
cremar perquè un agent dels Mossos d’Es-
quadra va acostar-hi un contenidor encès
Tram. 311-02311/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 48705 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 14.03.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Confirma o desmenteix el Departament d’Interior la 
versió de la senyora Marta Plasencia, en la que afirma 
que el cotxe de la seva propietat va cremar el dia 29 de fe-
brer durant els aldarulls a la ciutat de Barcelona, a causa 
que un mosso d’esquadra va apropar un contenidor encès 
al seu vehicle?

Palau del Parlament, 7 de març de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’obertura d’una investigació 
i la depuració de responsabilitats en el De-
partament d’Interior davant les acusacions 
de la propietària del cotxe sinistrat durant 
els aldarulls del 29 de febrer de 2012 a Bar-
celona
Tram. 311-02312/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 48706 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 14.03.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Ha obert el Departament d’Interior una investigació in-
terna per esbrinar si son certes les acusacions de la se-
nyora Marta Plasencia que afirma que el seu cotxe va cre-
mar el dia 29 de febrer a Barcelona a causa que un mosso 
d’esquadra va apropar un contenidor encès al seu vehicle, 
i depurar, en el seu cas, les responsabilitats que se’n pu-
guin derivar?

Palau del Parlament, 7 de març de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el pagament del cost del ve-
hicle sinistrat durant els aldarulls del 29 de 
febrer de 2012 a Barcelona si es demostra 
que un agent dels Mossos d’Esquadra va 
estar-hi implicat
Tram. 311-02313/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 48707 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 14.03.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Preveu el Departament d’Interior fer-se càrrec del cost 
del cotxe de la senyora Marta Plasencia que afirma que 
el seu vehicle va cremar el dia 29 de febrer a Barcelona a 
causa que un mosso d’esquadra va apropar un contenidor 
encès al seu vehicle, en cas que es demostri que les acu-
sacions són certes?

Palau del Parlament, 7 de març de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la instal·lació de dos radars a 
la carretera C-25 al pas per Osona i el Bages
Tram. 311-02314/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48715 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 14.03.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Davant els centenars de queixes provocades per dos nous 
radars situats a la C-25 a les comarques d’Osona i el Ba-
ges i per la mala senyalització del senyal de limitació de 
velocitat d’Artés, interessa saber a aquest diputat i al seu 
grup parlamentari: 

– Quan s’han instal·lat aquests dos nous radars?

Palau del Parlament, 7 de març de 2012

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els motius de la instal·lació 
de dos radars a la carretera C-25 al pas per 
Osona i el Bages
Tram. 311-02315/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48716 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 14.03.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Davant els centenars de queixes provocades per dos nous 
radars situats a la C-25 a les comarques d’Osona i el Ba-
ges i per la mala senyalització del senyal de limitació de 
velocitat d’Artés, interessa saber a aquest diputat i al seu 
grup parlamentari: 

– Quins són els motius pels quals s’han instal·lat els ra-
dars a aquests dos punts?

Palau del Parlament, 7 de març de 2012

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de denúncies des 
de la instal·lació de dos radars a la carretera 
C-25 al pas per Osona i el Bages
Tram. 311-02316/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48717 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 14.03.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Davant els centenars de queixes provocades per dos nous 
radars situats a la C-25 a les comarques d’Osona i el Ba-
ges i per la mala senyalització del senyal de limitació de 
velocitat d’Artés, interessa saber a aquest diputat i al seu 
grup parlamentari: 

– Quantes denúncies s’han efectuat des de la instal·lació 
d’aquests dos radars, desglossades per dies i per cadas-
cun dels radars?

Palau del Parlament, 7 de març de 2012

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre de persones 
denunciades més de tres vegades en una 
setmana d’ençà de la instal·lació de dos ra-
dars a la carretera C-25 al pas per Osona i 
el Bages
Tram. 311-02317/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48718 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 14.03.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Davant els centenars de queixes provocades per dos nous 
radars situats a la C-25 a les comarques d’Osona i el Ba-
ges i per la mala senyalització del senyal de limitació de 
velocitat d’Artés, interessa saber a aquest diputat i al seu 
grup parlamentari: 

– Quantes persones han estat denunciades més de tres 
vegades en un període d’una setmana per algun d’aquests 
dos radars, des de la seva instal·lació?

Palau del Parlament, 7 de març de 2012

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les actuacions davant les 
queixes dels afectats per dos radars instal-
lats a la carretera C-25 al pas per Osona i el 
Bages
Tram. 311-02318/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48719 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 14.03.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Davant els centenars de queixes provocades per dos nous 
radars situats a la C-25 a les comarques d’Osona i el Ba-
ges i per la mala senyalització del senyal de limitació de 
velocitat d’Artés, interessa saber a aquest diputat i al seu 
grup parlamentari: 

– Té previst el Govern algun tipus d’actuació davant les 
múltiples queixes dels afectats per aquests dos radars?

Palau del Parlament, 7 de març de 2012

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions previstes da-
vant les queixes de mala senyalització del lí-
mit de velocitat a la carretera C-25 entre Sa-
llent i Artés (Bages)
Tram. 311-02319/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48720 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 14.03.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
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que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Davant els centenars de queixes provocades per dos nous 
radars situats a la C-25 a les comarques d’Osona i el Ba-
ges i per la mala senyalització del senyal de limitació de 
velocitat d’Artés, interessa saber a aquest diputat i al seu 
grup parlamentari: 

– Té previst el Govern algun tipus d’actuació davant les 
queixes de mala senyalització de la limitació de velocitat 
a la recta de Sallent a Artés, de la C-25, on s’han instal·lat 
un d’aquests radars?

Palau del Parlament, 7 de març de 2012

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’afany recaptatori com a 
possible motiu per a instal·lar dos radars a la 
carretera C-25 al pas per Osona i el Bages
Tram. 311-02320/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48721 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 14.03.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Davant els centenars de queixes provocades per dos nous 
radars situats a la C-25 a les comarques d’Osona i el Ba-
ges i per la mala senyalització del senyal de limitació de 
velocitat d’Artés, interessa saber a aquest diputat i al seu 
grup parlamentari: 

– La instal·lació d’aquests dos nous radars es deu a un 
afany recaptatori per part del Govern?

Palau del Parlament, 7 de març de 2012

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el trasllat de la presó de la 
Trinitat Vella a la Zona Franca
Tram. 311-02321/09

Anunci
Oriol Amorós i March, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48778 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Justícia, 09.03.2012

A la Mesa de la Comissió de Justícia

Oriol Amorós i March, diputat, Pere Aragonès i Garcia, 
diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pre-
gunta següent, per tal que els sigui resposta oralment da-
vant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines previsions té el Govern respecte la presó situ-
a da a la Trinitat Vella i el seu trasllat a la Zona Franca?

Palau del Parlament, 7 de març de 2012

Oriol Amorós i March Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els efectes de l’aturada del 
trasllat de la presó de la Trinitat Vella en l’ús 
dels habitatges per als funcionaris associats 
a aquest centre
Tram. 311-02322/09

Anunci
Oriol Amorós i March, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48779 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Justícia, 09.03.2012

A la Mesa de la Comissió de Justícia

Oriol Amorós i March, diputat, Pere Aragonès i Garcia, 
diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pre-
gunta següent, per tal que els sigui resposta oralment da-
vant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quins efectes té l’aturada del trasllat de la presó de la 
Trinitat Vella sobre l’ús dels habitatges per a funcionaris 
de presons associats a la mateixa?

Palau del Parlament, 7 de març de 2012

Oriol Amorós i March Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els litigis amb els funcionaris 
de la presó de la Trinitat Vella per la propie-
tat dels habitatges per a funcionaris de pre-
sons associats a aquest centre
Tram. 311-02323/09

Anunci
Oriol Amorós i March, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48780 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Justícia, 09.03.2012

A la Mesa de la Comissió de Justícia

Oriol Amorós i March, diputat, Pere Aragonès i Garcia, 
diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pre-
gunta següent, per tal que els sigui resposta oralment da-
vant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quins litigis ha tingut el Govern amb funcionaris de 
presons respecte la propietat dels habitatges per a funci-
onaris de presons associats a la presó de Trinitat Vella?

Palau del Parlament, 7 de març de 2012

Oriol Amorós i March Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el motiu pel qual els habitat-
ges per a funcionaris de presons associats 
a la presó de la Trinitat Vella estan desocu-
pats, abandonats i en mal estat
Tram. 311-02324/09

Anunci
Oriol Amorós i March, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48781 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Justícia, 09.03.2012

A la Mesa de la Comissió de Justícia

Oriol Amorós i March, diputat, Pere Aragonès i Garcia, 
diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pre-
gunta següent, per tal que els sigui resposta oralment da-
vant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el motiu pel qual es troben desocupats i aban-
donats en mal estat els habitatges per a funcionaris de 
presons associats a la presó de Trinitat Vella?

Palau del Parlament, 7 de març de 2012

Oriol Amorós i March Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les actuacions a empren-
dre davant el mal estat dels habitatges per a 
funcionaris de presons associats a la presó 
de la Trinitat Vella
Tram. 311-02325/09

Anunci
Oriol Amorós i March, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48782 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Justícia, 09.03.2012

A la Mesa de la Comissió de Justícia

Oriol Amorós i March, diputat, Pere Aragonès i Garcia, 
diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pre-
gunta següent, per tal que els sigui resposta oralment da-
vant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines actuacions té previst d’emprendre el Govern da-
vant el mal estat dels habitatges per a funcionaris de pre-
sons associats a la presó de Trinitat Vella?

Palau del Parlament, 7 de març de 2012

Oriol Amorós i March Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre d’interns que van 
al centre de dia de la presó de la Trinitat Vella
Tram. 311-02326/09

Anunci
Oriol Amorós i March, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48783 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Justícia, 09.03.2012

A la Mesa de la Comissió de Justícia

Oriol Amorós i March, diputat, Pere Aragonès i Garcia, 
diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pre-
gunta següent, per tal que els sigui resposta oralment da-
vant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quants interns acudeixen al centre de dia de la presó de 
Trinitat Vella en aquests moments?

Palau del Parlament, 7 de març de 2012

Oriol Amorós i March Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de treballadors 
destinats a la presó de la Trinitat Vella i la ca-
tegoria que tenen
Tram. 311-02327/09

Anunci
Oriol Amorós i March, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48784 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Justícia, 09.03.2012

A la Mesa de la Comissió de Justícia

Oriol Amorós i March, diputat, Pere Aragonès i Garcia, 
diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenten al Govern la pre-
gunta següent, per tal que els sigui resposta oralment da-
vant la Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quants treballadors i de quines categories estan desti-
nats en aquests moments a la presó de la Trinitat Vella?

Palau del Parlament, 7 de març de 2012

Oriol Amorós i March Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el projecte «Porta Trinitat» 
de remodelació urbana del barri de la Trini-
tat Vella, de Barcelona
Tram. 311-02337/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48803 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 14.03.2012

A la Mesa de la Comissió de Benestar, Família  
i Immigració

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quin coneixement té el Govern respecte el projecte 
Porta Trinitat de remodelació urbana per a la millora ur-
banística del barri de Trinitat Vella i amb quines actuaci-
ons hi pensa contribuir?

Palau del Parlament, 7 de març de 2012

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les previsions de construc-
ció d’un centre de dia per a gent gran als ter-
renys de Porta Trinitat, al districte de Sant 
Andreu, de Barcelona
Tram. 311-02338/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48804 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 14.03.2012

A la Mesa de la Comissió de Benestar, Família  
i Immigració

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quines previsions té el Govern respecte la construcció 
d’un centre de dia per a gent gran als terrenys Porta Tri-
nitat, del districte de Sant Andreu de Barcelona?

Palau del Parlament, 7 de març de 2012

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les previsions de construc-
ció d’una residència per a gent gran als ter-
renys de Porta Trinitat, al districte de Sant 
Andreu, de Barcelona
Tram. 311-02339/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48805 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 14.03.2012

A la Mesa de la Comissió de Benestar, Família  
i Immigració

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quines previsions té el Govern respecte la construcció 
d’una residència per a gent gran als terrenys Porta Trini-
tat, del districte de Sant Andreu de Barcelona?

Palau del Parlament, 7 de març de 2012

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les previsions de construc-
ció de pisos tutelats per a gent gran als ter-
renys de Porta Trinitat, al districte de Sant 
Andreu, de Barcelona
Tram. 311-02340/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48806 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 14.03.2012

A la Mesa de la Comissió de Benestar, Família  
i Immigració

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quines previsions té el Govern respecte la construcció 
de pisos tutelats per a gent gran als terrenys Porta Trini-
tat, del districte de Sant Andreu de Barcelona?

Palau del Parlament, 7 de març de 2012

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les previsions de construc-
ció d’habitatges de lloguer social per a joves 
als terrenys de Porta Trinitat, al districte de 
Sant Andreu, de Barcelona
Tram. 311-02341/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48807 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 14.03.2012

A la Mesa de la Comissió de Benestar, Família  
i Immigració

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines previsions té el Govern respecte la construcció 
d’habitatge de lloguer social per a joves als terrenys Porta 
Trinitat, del districte de Sant Andreu de Barcelona?

Palau del Parlament, 7 de març de 2012

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els compromisos amb l’Ajun-
tament de Barcelona per a la construcció 
d’un centre de dia per a gent gran als ter-
renys de Porta Trinitat, al districte de Sant 
Andreu, de Barcelona
Tram. 311-02342/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48808 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 14.03.2012

A la Mesa de la Comissió de Benestar, Família  
i Immigració

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quins compromisos té el Govern amb l’Ajuntament de 
Barcelona respecte la construcció d’un centre de dia per a 
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gent gran als terrenys Porta Trinitat, del districte de Sant 
Andreu de Barcelona?

Palau del Parlament, 7 de març de 2012

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els compromisos amb l’Ajun-
tament de Barcelona per a la construcció 
d’una residència per a gent gran als terrenys 
de Porta Trinitat, al districte de Sant Andreu, 
de Barcelona
Tram. 311-02343/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48809 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 14.03.2012

A la Mesa de la Comissió de Benestar, Família  
i Immigració

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quins compromisos té el Govern amb l’Ajuntament de 
Barcelona respecte la construcció d’una residència per a 
gent gran als terrenys Porta Trinitat, del districte de Sant 
Andreu de Barcelona?

Palau del Parlament, 7 de març de 2012

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els compromisos amb l’Ajun-
tament de Barcelona per a la construcció de 
pisos tutelats per a gent gran als terrenys de 
Porta Trinitat, al districte de Sant Andreu, de 
Barcelona
Tram. 311-02344/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48810 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 14.03.2012

A la Mesa de la Comissió de Benestar, Família  
i Immigració

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quins compromisos té el Govern amb l’Ajuntament de 
Barcelona respecte la construcció de pisos tutelats per a 
gent gran als terrenys Porta Trinitat, del districte de Sant 
Andreu de Barcelona?

Palau del Parlament, 7 de març de 2012

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els compromisos amb l’Ajun-
tament de Barcelona per a la construcció 
d’habitatges de lloguer social per a joves als 
terrenys de Porta Trinitat, al districte de Sant 
Andreu, de Barcelona
Tram. 311-02345/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48811 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 14.03.2012

A la Mesa de la Comissió de Benestar, Família  
i Immigració

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quins compromisos té el Govern amb l’Ajuntament de 
Barcelona respecte la construcció d’habitatge de lloguer 
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social per a joves als terrenys Porta Trinitat, del districte 
de Sant Andreu de Barcelona?

Palau del Parlament, 7 de març de 2012

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les accions informatives i les 
negociacions amb les entitats veïnals per a 
la construcció d’un centre de dia per a gent 
gran als terrenys de Porta Trinitat, al distric-
te de Sant Andreu, de Barcelona
Tram. 311-02346/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48812 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 14.03.2012

A la Mesa de la Comissió de Benestar, Família  
i Immigració

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines accions informatives, de diàleg i negociació 
ha emprès el Govern amb les entitats veïnals respecte la 
construcció d’un centre de dia per a gent gran als terrenys 
Porta Trinitat, del districte de Sant Andreu de Barcelona?

Palau del Parlament, 7 de març de 2012

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les accions informatives i les 
negociacions amb les entitats veïnals per a 
la construcció d’una residència per a gent 
gran als terrenys de Porta Trinitat, al distric-
te de Sant Andreu, de Barcelona
Tram. 311-02347/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48813 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 14.03.2012

A la Mesa de la Comissió de Benestar, Família  
i Immigració

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines accions informatives, de diàleg i negociació 
ha emprès el Govern amb les entitats veïnals respecte la 
construcció d’una residència per a gent gran als terrenys 
Porta Trinitat, del districte de Sant Andreu de Barcelo-
na?

Palau del Parlament, 7 de març de 2012

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les accions informatives i les 
negociacions amb les entitats veïnals per a 
la construcció de pisos tutelats per a gent 
gran als terrenys de Porta Trinitat, al distric-
te de Sant Andreu, de Barcelona
Tram. 311-02348/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48814 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 14.03.2012

A la Mesa de la Comissió de Benestar, Família  
i Immigració

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 
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– Quines accions informatives, de diàleg i negociació 
ha emprès el Govern amb les entitats veïnals respecte la 
construcció de pisos tutelats per a gent gran als terrenys 
Porta Trinitat, del districte de Sant Andreu de Barcelo-
na?

Palau del Parlament, 7 de març de 2012

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les accions informatives i les 
negociacions amb les entitats veïnals per a 
la construcció d’habitatges de lloguer social 
per a joves als terrenys de Porta Trinitat, al 
districte de Sant Andreu, de Barcelona
Tram. 311-02349/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48815 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 14.03.2012

A la Mesa de la Comissió de Benestar, Família  
i Immigració

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines accions informatives, de diàleg i negociació 
ha emprès el Govern amb les entitats veïnals respecte la 
construcció d’habitatge de lloguer social per a joves als 
terrenys Porta Trinitat, del districte de Sant Andreu de 
Barcelona?

Palau del Parlament, 7 de març de 2012

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la consideració que té 
la construcció d’un centre de dia per a gent 
gran als terrenys de Porta Trinitat en l’ordre 
de prioritats per a la construcció d’aquests 
tipus de centres
Tram. 311-02350/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48816 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 14.03.2012

A la Mesa de la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és l’ordre de prioritats que el Govern té en comp-
te per a la construcció de centres de dia per a gent gran i 
quina consideració té la proposta de fer-ne un als terrenys 
de Porta Trinitat dins aquest ordre de prioritats?

Palau del Parlament, 7 de març de 2012

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la consideració que té la 
construcció d’una residència per a gent gran 
als terrenys de Porta Trinitat en l’ordre de 
prioritats per a la construcció d’aquests ti-
pus de centres
Tram. 311-02351/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48817 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 14.03.2012

A la Mesa de la Comissió de Benestar, Família  
i Immigració

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és l’ordre de prioritats que el Govern té en compte 
per a la construcció de residències per a gent gran i quina 
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consideració té la proposta de fer-ne una als terrenys de 
Porta Trinitat dins aquest ordre de prioritats?

Palau del Parlament, 7 de març de 2012

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la consideració que té 
la construcció de pisos tutelats per a gent 
gran als terrenys de Porta Trinitat en l’ordre 
de prioritats per a la construcció d’aquests 
tipus de pisos
Tram. 311-02352/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48818 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 14.03.2012

A la Mesa de la Comissió de Benestar, Família  
i Immigració

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és l’ordre de prioritats que el Govern té en comp-
te per a la construcció de pisos tutelats per a gent gran i 
quina consideració té la proposta de fer-ne als terrenys de 
Porta Trinitat dins aquest ordre de prioritats?

Palau del Parlament, 7 de març de 2012

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la consideració que té 
la construcció d’habitatges de lloguer soci-
al per a joves als terrenys de Porta Trinitat 
en l’ordre de prioritats per a la construcció 
d’aquests tipus d’habitatges
Tram. 311-02353/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48819 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració, 14.03.2012

A la Mesa de la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quin és l’ordre de prioritats que el Govern té en comp-
te per a la construcció d’habitatges de lloguer social per 
a joves i quina consideració té la proposta de fer-ne als 
terrenys de Porta Trinitat dins aquest ordre de prioritats?

Palau del Parlament, 7 de març de 2012

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les previsions de risc d’in-
cendis per a l’estiu del 2012
Tram. 311-02354/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48954 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 14.03.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– En relació a la campanya forestal 2012 i tenint en 
compte la situació de sequera actual, quines són les pre-
visions de risc d’incendis del Departament d’Interior per 
aquest estiu?

Palau del Parlament, 8 de març de 2012

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’avançament de la campa-
nya forestal del Cos de Bombers de la Ge-
neralitat
Tram. 311-02355/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48955 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 14.03.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Ha valorat el Govern avançar la campanya forestal en 
el Cos de Bombers de la Generalitat, que normalment co-
mença el 15 de juny, fins el 15 de setembre?

Palau del Parlament, 8 de març de 2012

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre d’ajudants d’ofici 
forestals que es contractaran el 2012
Tram. 311-02356/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48956 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 14.03.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quants ajudants d’ofici forestals s’han contractat o té el 
Govern previst contractar aquest any 2012?

Palau del Parlament, 8 de març de 2012

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’augment de la durada dels 
contractes del personal laboral de reforç en 
l’extinció de focs forestals
Tram. 311-02357/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48957 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 14.03.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Tenint en compte que l’any 2011, la durada dels con-
tractes del personal laboral de reforç per col·laborar di-
rectament amb els bombers en l’extinció de foc forestal 
era de 3,5 mesos a 6 mesos i que l’actual campanya fo-
restal es preveu amb un risc més elevat d’incendis, ha va-
lorat el Govern augmentar el temps de contracte d’aquest 
personal?

Palau del Parlament, 8 de març de 2012

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el reforçament de les guàr-
dies dels bombers professionals durant la 
campanya forestal del 2012
Tram. 311-02358/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48958 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 14.03.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quina previsió té el Departament d’Interior per refor-
çar les guàrdies dels bombers professionals durant la pro-
pera campanya forestal?

Palau del Parlament, 8 de març de 2012

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la previsió de guàrdies com-
plementàries del Cos de Bombers de la Ge-
neralitat en la campanya forestal del 2012
Tram. 311-02359/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48959 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 14.03.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Té previst el Govern que el Cos de Bombers de la Ge-
neralitat realitzi guàrdies complementàries o similars 
durant la propera campanya forestal? Sota quines condi-
cions? Quan té previst convocar aquestes guàrdies?

Palau del Parlament, 8 de març de 2012

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el compliment de les re-
comanacions del dictamen de la Comis-
sió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan
Tram. 311-02360/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48960 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 14.03.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– En relació a la formació i els protocols en incendis fo-
restals, tenint en compte la Resolució 662/VIII, de 24 de 
març de 2010 per la qual s’aprovava el dictamen de la Co-
missió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de 

Sant Joan, s’han portat a terme totes les recomanacions 
d’aquest dictamen en aquest àmbit?

Palau del Parlament, 8 de març de 2012

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la dotació del Cos de Bom-
bers de la Generalitat de comunicació direc-
ta amb els mitjans aeris per a les situacions 
de risc
Tram. 311-02361/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48961 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 14.03.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Tenint en compte la Resolució 662/VIII, de 24 de març 
de 2010, per la qual s’aprovava el dictamen de la Comis-
sió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de 
Sant Joan, s’ha portat a terme la recomanació que incor-
porava aquest dictamen consistent en dotar a les unitats 
d’intervenció del cos de bombers de comunicació directe 
amb els mitjans aeris per les situacions de risc?

Palau del Parlament, 8 de març de 2012

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la revisió del protocol de 
comunicació entre els diferents operatius 
d’emergència que participen en l’extinció 
d’incendis forestals
Tram. 311-02362/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48962 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 14.03.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Tenint en compte la Resolució 662/VIII, de 24 de març 
de 2010, per la qual s’aprovava el dictamen de la Comis-
sió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de 
Sant Joan, s’ha portat a terme la recomanació que incor-
porava aquest dictamen consistent en revisar el protocol 
de comunicació entre els diferents operatius d’una emer-
gència?

Palau del Parlament, 8 de març de 2012

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la formació duta a terme el 
2011 per a actualitzar els coneixements dels 
bombers en incendis forestals
Tram. 311-02363/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48963 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 14.03.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– En l’àmbit formatiu, quin tipus de formació es va dur a 
terme el 2011 per actualitzar els coneixements en incen-
dis forestals pels bombers? Quants bombers van realitzar 
aquesta formació? És cert que es van anul·lar la majoria 

de sessions formatives per manca d’alumnes? Creu el Go-
vern que això significa que els bombers «de parc» no es-
tan d’acord o desconfien del sistema actual d’extinció de 
foc forestal?

Palau del Parlament, 8 de març de 2012

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’actualització de les instruc-
cions de la divisió d’operacions dels bom-
bers
Tram. 311-02364/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48964 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 14.03.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Tenint en compte la Resolució 662/VIII, de 24 de març 
de 2010, per la qual s’aprovava el dictamen de la Comis-
sió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de 
Sant Joan, s’ha portat a terme la recomanació que incor-
porava aquest dictamen consistent en actualitzar les ins-
truccions de la divisió d’operacions dels bombers? S’han 
creat nous protocols que garanteixin l’aplicació de les 
instruccions i la seguretat dels bombers en cas de risc 
d’atrapament? S’han portat tant l’actualització com els 
nous protocols a la comissió de seguretat i salut laboral 
del Cos de Bombers?

Palau del Parlament, 8 de març de 2012

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la convocatòria de places 
de comandament per als parcs de bombers 
professionals
Tram. 311-02365/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48965 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 14.03.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– En relació a l’organització del Cos de Bombers, i te-
nint en compte que segons els càlculs de la Direcció Ge-
neral de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments ca-
len aproximadament 170 caporals més per tal que tots els 
parcs de bombers professionals tinguin un comandament 
per torn, té previst el Govern convocar aquestes places? 
Quan? Té previst el Govern la creació de places de ser-
gents i oficials?

Palau del Parlament, 8 de març de 2012

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’assumpció de funcions su-
periors per bombers de l’escala bàsica
Tram. 311-02366/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48966 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 14.03.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

Tenint en compte que d’acord amb la Llei de Bombers 
5/1994, de 4 de maig, hi ha 4 categories en el Cos de 
Bombers, que la primera categoria, l’escala bàsica (bom-
bers del grup D) té reconegudes unes funcions entre les 
quals no hi ha les de comandament, ni de suport sanitari, 

però a dia d’avui, aproximadament uns 400 bombers són 
de l’escala bàsica, i la majoria realitzen aquestes funci-
ons: 

– Té constància el Govern que actualment hi ha bombers 
professionals de l’escala bàsica que estant assumint fun-
cions que no els hi corresponen?

– Quines actuacions té previst el Govern realitzar per tal 
de solucionar aquest problema?

– Quina és la recomanació que faria als bombers de l’es-
cala bàsica, quan en un supòsit d’emergència greu han 
d’assumir aquestes tasques, que segons la normativa ac-
tual, no tenen atribuïdes?

– Té intenció el Govern de convocar places de promoció 
interna de bombers de l’escala tècnica?

Palau del Parlament, 8 de març de 2012

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la creació de noves places 
de bomber
Tram. 311-02367/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48967 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 14.03.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Té previst el Govern la creació de noves places de bom-
ber, tenint en compte les jubilacions i el pas a segona ac-
tivitat d’alguns components del Cos de Bomber?

Palau del Parlament, 8 de març de 2012

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el millorament de la coordi-
nació de les direccions de Protecció Civil i 
de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salva-
ments
Tram. 311-02368/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48968 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 14.03.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la pregunta següent, per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– És conegut que les direccions de Protecció Civil i de 
Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments sovint so-
lapen els seus esforços i competències. En moments de 
crisi econòmica com l’actual, s’ha plantejat el Govern 
eliminar aquests solapaments i/o canviar l’estructura del 
Departament d’Interior per tal de millorar la seva coor-
dinació?

Palau del Parlament, 8 de març de 2012

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’augment d’incendis fores-
tals durant el primer trimestre del 2012
Tram. 311-02377/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 49386 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 14.03.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Com valora el Departament d’Interior l’augment con-
siderable d’incendis forestals durant el primer trimestre 
de l’any 2012?

Palau del Parlament, 12 de març de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’advertiment fet pels sindi-
cats de bombers setmanes abans dels in-
cendis del Pirineu i l’Empordà amb relació a 
la situació de perill i de risc d’incendis
Tram. 311-02378/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 49387 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 14.03.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Com valora el Departament d’Interior que els sindicats 
de bombers advertissin setmanes abans de produir-se els 
incendis del Pirineu i l’Empordà del mes de març, que 
existia una situació de perill agreujada per les retallades 
de mitjans als serveis d’extinció d’incendis?

Palau del Parlament, 12 de març de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la previsió de revisar les re-
tallades pressupostàries al Cos de Bombers 
de la Generalitat davant els incendis del pri-
mer trimestre del 2012 i les perspectives de 
la campanya d’estiu
Tram. 311-02379/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 49388 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 14.03.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Preveu el Govern revisar les retallades pressupostàries 
al Cos de Bombers després dels incendis del primers tri-
mestre de l’any i de les perspectives negatives de cara a la 
campanya d’estiu 2012?

Palau del Parlament, 12 de març de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la previsió de disminuir les 
contractacions de mitjans per a la campanya 
d’estiu del 2012 contra els incendis forestals
Tram. 311-02380/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 49389 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 14.03.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Preveu el Govern revisar la mesura de disminuir consi-
derablement les contractacions per a la campanya d’estiu 

2012 contra els incendis forestals, anunciada pel conse-
ller d’Interior a la Comissió d’Interior el dia 8 de març, el 
mateix dia que s’iniciaven els incendis al Pirineu?

Palau del Parlament, 12 de març de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la disposició de mitjans hu-
mans i tècnics suficients per a atendre les 
necessitats de la campanya d’estiu del 2012 
contra els incendis forestals
Tram. 311-02381/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 49390 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 14.03.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Considera el Govern que, després de les retallades pres-
supostàries, el Cos de Bombers disposa de mitjans hu-
mans i tècnics suficients per atendre les necessitats d’una 
campanya d’estiu 2012 contra els incendis forestals que 
es preveu molt complicada?

Palau del Parlament, 12 de març de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la previsió d’avançar l’inici 
de la campanya d’estiu del 2012 contra els 
incendis forestals
Tram. 311-02382/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 49391 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 14.03.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Preveu el Departament d’Interior avançar l’inici de la 
campanya d’estiu 2012 contra els incendis forestals, atesa 
la sequera existent i l’augment d’incendis forestals regis-
trat durant el primer trimestre de l’any?

Palau del Parlament, 12 de març de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la previsió d’intensificar les 
campanyes d’informació i sensibilització per 
a prevenir els incendis forestals
Tram. 311-02383/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 49392 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 14.03.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Preveu el Departament d’Interior intensificar les 
campanyes d’informació i sensibilització per prevenir 

incendis forestals i amb càrrec a quines partides pre-
veu fer-ho?

Palau del Parlament, 12 de març de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’existència d’un local del 
grup Militia al barri del Clot, de Barcelona
Tram. 311-02384/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 49394 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 14.03.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Té coneixement el Departament d’Interior de l’existèn-
cia d’un local al barri del Clot a Barcelona vinculat al 
grup feixista Militia?

Palau del Parlament, 12 de març de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la compatibilitat amb la le-
gislació vigent de l’existència d’un local del 
grup Militia al barri del Clot, de Barcelona
Tram. 311-02385/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 49395 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 14.03.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
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següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Considera el Departament d’Interior que l’existència 
d’un local vinculat al grup feixista Militia al barri del 
Clot a Barcelona és compatible amb la legislació vigent?

Palau del Parlament, 12 de març de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions amb relació a 
l’existència d’un local del grup Militia al barri 
del Clot, de Barcelona
Tram. 311-02386/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 49396 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 14.03.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines actuacions ha portat ha terme i quines té previst 
impulsar el Departament d’Interior en relació a l’existèn-
cia d’un local vinculat al grup feixista Militia al barri del 
Clot a Barcelona?

Palau del Parlament, 12 de març de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les dades de l’informe pre-
sentat per l’Agrupació de Bombers de Co-
missions Obreres de Catalunya relatives a 
les conseqüències de la manca d’efectius
Tram. 311-02388/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 56232 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 14.03.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Confirma el Govern les dades de l’informe presentat 
per l’Agrupació de Bombers de CCOO que denuncia que 
el setanta vuit per cent dels parcs de bombers de Catalu-
nya no poden cobrir altres serveis si actuen en un foc fo-
restal, a causa de la manca d’efectius?

Palau del Parlament, 13 de març de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els parcs de bombers que es 
van quedar sense personal durant els incen-
dis del març de 2012 al Pirineu i a l’Empordà
Tram. 311-02389/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 56233 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 14.03.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quants parcs de bombers es van quedar sense personal 
a tot Catalunya i quins van ser, segons el Departament 
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d’Interior, durant els incendis del mes de març al Pirineu 
i l’Empordà?

Palau del Parlament, 13 de març de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els parcs de bombers en 
què es van haver de cobrir els serveis amb 
voluntaris durant els incendis del març de 
2012 al Pirineu i a l’Empordà
Tram. 311-02390/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 56234 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 14.03.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quants parcs de bombers a tot Catalunya es van haver 
de cobrir amb voluntaris i quins van ser, segons el De-
partament d’Interior, durant els incendis del mes de març 
al Pirineu i l’Empordà?

Palau del Parlament, 13 de març de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els motius pels quals es va 
tancar el parc de bombers de Santa Colo-
ma de Gramenet (Barcelonès) el 10 de març 
de 2012
Tram. 311-02391/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 56235 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 14.03.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Per quins motius, segons el Departament d’Interior, va 
estar tancat el Parc de Bombers de Santa Coloma de Gra-
menet, el dissabte 10 de març des de les 10 del matí fins a 
les 2 de la matinada del diumenge 11 de març?

Palau del Parlament, 13 de març de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els motius pels quals es van 
enviar agents rurals a emprovar-se panta-
lons d’uniforme el 8 de març de 2012 en ho-
rari laboral i havent estat activat el Pla Alfa 
de prevenció d’incendis
Tram. 311-02392/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 56236 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 14.03.2012

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la pregunta 
següent, per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 
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– Per quins motius el dia 8 de març, Agents Rurals de 
les comarques del Pirineu i d’altres comarques de Cata-
lunya, varen ser enviats en hores de feina a emprovar-se 
pantalons d’uniformitat al Corte Inglés més proper, mal-
grat haver estat activat el Pla Alfa de prevenció d’incen-
dis a nivell 2, i coincidint amb que el mateix dia 8 varen 
començar els incendis que varen afectar diverses comar-
ques del Pirineu, segons ha denunciat CCOO?

Palau del Parlament, 13 de març de 2012

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els passatgers de la línia 4 de roda-
lia que utilitzen l’estació de Sant Vicenç de 
Calders i sobre el servei d’autobusos entre 
Vilafranca del Penedès, l’Arboç, el Vendrell i 
Tarragona
Tram. 314-18056/09

Formulació
M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 48418 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Mª Dolors Montserrat i Culleré, diputada del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

1. Quants passatgers utilitzen l’estació de de Sant Vicens 
de Calders provinents de la línia C-4 interior direcció 
Tarragona com a lloc de transbordament per continuar 
el viatge cap a Tarragona? Detallar direcció Nord i Sud.

2. Quin és el flux de passatgers diaris per carretera amb 
servei discrecional públic entre Vilafranca del Penedès - 
l’Arbós - El Vendrell i Tarragona en ambdós sentits?

3. Quines freqüències d’autocar existeixen els dies labo-
rables entre Vilafranca del Penedès - l’Arbós - El Ven-
drell i Tarragona? I en els dies festius?

Palau del Parlament, 29 de febrer de 2012 

Mª Dolors Montserrat i Culleré
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els descomptes als usuaris del siste-
ma Ecovia-T
Tram. 314-18057/09

Formulació
M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 48419 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Mª Dolors Montserrat i Culleré, diputada del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

1. Quin es el motiu per el que s’ha decidit aplicar els des-
comptes de l’Ecovia-T només als conductors de turisme 
i no als de motocicletes quan els descomptes fan referèn-
cia a les baixes emissions i no al nombre de passatgers 
del vehicle?

2. S’ha calculat l’impacte econòmic d’aplicar el des-
compte de l’Ecovia-T per baixes emissions a les motoci-
cletes? Quin seria?

3. Quin és el motiu que ha portat ha aplicar el descompte 
de l’Ecovia-T referent als trànsits de mobilitat obligada 
(17 vegades o més al mes en dies laborables) només als 
turismes y no a les motocicletes?

Palau del Parlament, 2 de març de 2012 

Mª Dolors Montserrat i Culleré
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’adquisició de trens per a la línia fer-
roviària de la Pobla de Segur (Pallars Jussà)
Tram. 314-18058/09

Formulació
M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 48420 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Mª Dolors Montserrat i Culleré, diputada del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 
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– Quin tipus de trens té previst adquirir la Generalitat per 
la línia ferroviària de la Pobla? Quines són les seves ca-
racterístiques tècniques?

– S’han valorat diversos models de trens a l’hora de deci-
dir l’adquisició d’unitats per la línia de la Pobla? En cas 
afirmatiu, quins han estat aquests models? Quins motius 
han justificat la decisió final de la Generalitat?

– Quantes unitats té previst adquirir la Generalitat per 
cobrir el servei de la línia ferroviària de la Pobla?

– Quin és el preu de les unitats de trens que s’adquiriran 
incloent el material, l’amortització, la neteja i el manteni-
ment? Desglossar per conceptes.

– Quin és el cost per quilòmetre d’aquest trens que s’ad-
quiriran per la línia de la Pobla?

– Quin és el termini previst per l’amortització d’aquests 
trens que cobriran el servei de la línia de la Pobla?

– Quines seran les directrius de manteniment que s’apli-
caran a aquests trens?

– Ha previst el Govern els tallers que donaran servei pel 
manteniment de la línia de la Pobla?

– Ha valorat el Govern el cost dels tallers que faran el 
manteniment de la línia de la Pobla si són de la zona o 
d’altres zones?

Palau del Parlament, 2 de març de 2012 

Mª Dolors Montserrat i Culleré
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la subvenció del cost del bitllet a la línia 
ferroviària de la Pobla de Segur (Pallars Jussà)
Tram. 314-18059/09

Formulació
M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 48421 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Mª Dolors Montserrat i Culleré, diputada del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin serà el percentatge de la subvenció del cost del 
bitllet en la línia ferroviària de la Pobla?

– Quin serà l’import d’aquesta subvenció durant aquest 
any 2012?

Palau del Parlament, 2 de març de 2012 

Mª Dolors Montserrat i Culleré
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les conseqüències de les retallades 
en el serveis del la línia ferroviària de la Po-
bla de Segur (Pallars Jussà)
Tram. 314-18060/09

Formulació
M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 48422 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Mª Dolors Montserrat i Culleré, diputada del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– La retirada de serveis de la línia ferroviària de la Pobla 
s’ha fet en els de major afluència de viatgers o de menors?

– Ha calculat el Govern quants usuaris es perdran a la línia 
de la Pobla després de la retallada del servei? En cas afir-
matiu, quina és aquesta pèrdua? Quin import representa?

– Amb l’adquisició de noves unitats de trens quin nombre 
de serveis creu el Govern es posaran en marxa?

Palau del Parlament, 2 de març de 2012 

Mª Dolors Montserrat i Culleré
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat i el manteniment de la línia fer-
roviària de la Pobla de Segur (Pallars Jussà)
Tram. 314-18061/09

Formulació
M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 48423 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Mª Dolors Montserrat i Culleré, diputada del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Com valora el Govern l’estat i el manteniment de la lí-
nia ferroviària de la Pobla entre els any 2006 i 2011?

Palau del Parlament, 2 de març de 2012 

Mª Dolors Montserrat i Culleré
Diputada del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els canvis en l’estructura orgànica del 
Servei Meteorològic de Catalunya el 2011
Tram. 314-18062/09

Formulació
Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 48573 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Mercè Civit Illa, diputada del Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent, 
per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

1. Quins són els canvis que s’han produït en l’estructu-
ra orgànica del Servei Meteorològic de Catalunya durant 
l’any 2011?

2. Aquest canvis s’han efectuat abans o després de ser 
aprovats pel Consell d’Administració, tal com indica l’ar-
ticle 8, apartat 6, lletra d, de la Llei de Meteorologia?

3. Quantes baixes de personal s’han produït durant l’any 
2011 per acomiadament?

4. Quantes baixes de personal s’han produït durant l’any 
2011 per baixa voluntària?

5. Quantes baixes de personal s’han produït durant l’any 
2011 per no renovació de contracte?

6. S’ha externalitzat el manteniment d’estacions meteo-
rològiques?

7. I si és així, a quina ha esta l’empresa adjudicatària, i 
quin ha estat el cost?

Palau del Parlament, 6 de març de 2012 

Mercè Civit Illa
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’acord signat pel Departament de 
Benestar Social i Família amb les patronals 
del sector de serveis d’atenció a les perso-
nes amb discapacitat pel que fa a la reduc-
ció de mòduls
Tram. 314-18063/09

Formulació
Laura Massana Mas, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 48574 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Laura Massana Mas, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

En relació a l’Acord de caràcter transitori per a la flexibi-
lització dels serveis d’atenció residencial i d’atenció diür-
na signat entre el Departament de Benestar Social i Fa-
mília i les patronals del sector de serveis d’atenció a les 
persones amb Discapacitat, la Coordinadora de Profunds 
de Catalunya (CCPC), DINCAT - Discapacitat Intel-
lectual de Catalunya, la Federació Catalana de Paràlisi 
Cerebral (FEPCCAT) i la Federació ECOM: 

1. Les reduccions de mòduls comunicades el passat 27 de 
juliol al sector estan ja en vigor?

2. De quina manera es compensarà a les entitats afecta-
des per la reducció de mòduls?

3. Quins seran els imports del mòduls vigents entre 1 de 
gener i 31 de desembre de 2012?

4. Si no hi ha reducció dels imports dels mòduls, les me-
sures de flexibilització acordades el 2 de desembre pas-
sat quedaran sense efecte?

5. En el supòsit de reducció dels mòduls i d’aplicació de 
les mesures flexibilitzadores, l’ICASS té previst establir 
uns ràtios mínims per a l’atenció directa en el cas de mo-
nitors, auxiliars educatius, etc? Com es tindrà coneixe-
ment d’aquestes instruccions?

Palau del Parlament, 6 de març de 2012 

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import rebut i l’import previst en apli-
cació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a 
la dependència
Tram. 314-18064/09

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 48583 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– En relació amb la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de 
Promoció de l’Autonomia Personal i atenció a les perso-
nes en situació de dependència, quin import ha rebut el 
Govern de la Generalitat l’any 2011 en funció dels PIAS 
introduïts en l’aplicatiu de l’IMSERSO? Quin import ha 
rebut durant el 2011 per altres conceptes, detallant im-
port i concepte? Quin import preveu rebre per al 2012?

Palau del Parlament, 2 de març de 2012 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les sol·licituds rebudes amb relació a 
la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la depen-
dència
Tram. 314-18065/09

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 48584 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

En relació amb la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de 
Promoció de l’Autonomia Personal i atenció a les per-
sones en situació de dependència. Quin és el total de 
sol·licituds rebudes entre 1 de gener de 2011 i 1 de març 

de 2012? Es demana la informació desglossada mes a 
mes.

Palau del Parlament, 2 de març de 2012 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les sol·licituds introduïdes a l’aplicació 
de l’Imserso amb relació a la Llei de l’Estat 
39/2006, relativa a la dependència
Tram. 314-18066/09

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 48585 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– En relació amb la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de 
Promoció de l’Autonomia Personal i atenció a les perso-
nes en situació de dependència. Quin és el total de sol-
licituds «bolcades» entre 1 de gener de 2011 i 1 de març 
de 2012 a l’aplicatiu de l’IMSERSO? Es demana la infor-
mació desglossada mes a mes. En cas que difereixi del 
nombre de sol·licituds rebudes, quin són els motius?

Palau del Parlament, 2 de març de 2012 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els dictàmens emesos en aplicació de 
la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la depen-
dència
Tram. 314-18067/09

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 48586 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 



20 de març de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 277

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 112

següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

En relació amb la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de 
Promoció de l’Autonomia Personal i atenció a les perso-
nes en situació de dependència. Quin és el total de dic-
tàmens emesos entre l’1 de gener de 2011 i 1 de març de 
2012? Es demana la informació desglossada mes a mes.

Palau del Parlament, 2 de març de 2012 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els dictàmens introduïts a l’aplicació 
de l’Imserso amb relació a la Llei de l’Estat 
39/2006, relativa a la dependència
Tram. 314-18068/09

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 48587 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– En relació amb la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de 
Promoció de l’Autonomia Personal i atenció a les perso-
nes en situació de dependència. Quin és el total de dictà-
mens «bolcats» entre 1 de gener de 2011 i 1 de març de 
2012 a l’aplicatiu de l’IMSERSO? Es demana la informa-
ció desglossada mes a mes. En cas que difereixi del total 
de dictàmens emesos, quins són els motius?

Palau del Parlament, 2 de març de 2012 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre les persones amb dret a perce-
bre ajuts en aplicació de la Llei de l’Estat 
39/2006, relativa a la dependència
Tram. 314-18069/09

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 48588 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

En relació amb la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de 
Promoció de l’Autonomia Personal i atenció a les perso-
nes en situació de dependència. Quin és el total de per-
sones amb dret entre 1 de gener de 2011 i 1 de març de 
2012? Es demana la informació desglossada mes a mes

Palau del Parlament, 2 de març de 2012 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el les persones amb dret a percebre 
ajuts introduïdes a l’aplicació de l’Imserso 
amb relació a la Llei de l’Estat 39/2006, rela-
tiva a la dependència
Tram. 314-18070/09

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 48589 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– En relació amb la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de 
Promoció de l’Autonomia Personal i atenció a les perso-
nes en situació de dependència. Quin és el total de per-
sones amb dret «bolcades» entre 1 de gener de 2011 i 1 
de març de 2012 a l’aplicatiu de l’IMSERSO? Es demana 
la informació desglossada mes a mes. En cas que diferei-
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xi del nombre total de persones amb dret, quins són els 
motius?

Palau del Parlament, 9 de març de 2012 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les prestacions atorgades en aplica-
ció de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la 
dependència
Tram. 314-18071/09

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 48590 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

En relació amb la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de 
Promoció de l’Autonomia Personal i atenció a les perso-
nes en situació de dependència. Quin és el total de pres-
tacions atorgades entre 1 de gener de 2011 i 1 de març de 
2012? Es demana la informació desglossada mes a mes.

Palau del Parlament, 2 de març de 2012 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les prestacions atorgades introduï-
des a l’aplicació de l’Imserso amb relació a 
la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la depen-
dència
Tram. 314-18072/09

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 48591 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 

següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– En relació amb la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de 
Promoció de l’Autonomia Personal i atenció a les perso-
nes en situació de dependència. Quin és el total de pres-
tacions atorgades «bolcades» entre 1 de gener de 2011 i 
1 de març de 2012 a l’aplicatiu de l’IMSERSO? Es de-
mana la informació desglossada mes a mes. En cas que 
difereixi del total de prestacions atorgades, quins són els 
motius?

Palau del Parlament, 2 de març de 2012 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que reben una 
prestació en aplicació de la Llei de l’Estat 
39/2006, relativa a la dependència
Tram. 314-18073/09

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 48592 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

En relació amb la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de 
Promoció de l’Autonomia Personal i atenció a les perso-
nes en situació de dependència. Quin és el total de per-
sones que cobren efectivament una prestació entre 1 de 
gener de 2011 i 1 de març de 2012? Es demana la infor-
mació desglossada mes a mes.

Palau del Parlament, 2 de març de 2012 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Fascicle tercer
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones amb dret a re-
bre una prestació en aplicació de la Llei de 
l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
Tram. 314-18074/09

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 48593 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

En relació amb la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de 
Promoció de l’Autonomia Personal i atenció a les perso-
nes en situació de dependència. Quin és el total de per-
sones amb dret a rebre una prestació, desglossat per ti-
pus de prestació entre 1 de gener de 2011 i 1 de març de 
2012? Es demana la informació desglossada mes a mes.

Palau del Parlament, 2 de març de 2012 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones amb dret a re-
bre una prestació introduïdes a l’aplicació 
de l’Imserso amb relació a la Llei de l’Estat 
39/2006, relativa a la dependència
Tram. 314-18075/09

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 48594 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– En relació amb la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de 
Promoció de l’Autonomia Personal i atenció a les perso-
nes en situació de dependència. Quin és el total de per-
sones amb dret a rebre una prestació, desglossat per tipus 
de prestació «bolcades» entre 1 de gener de 2011 i 1 de 

març de 2012 a l’aplicatiu de l’IMSERSO? Es demana la 
informació desglossada mes a mes. En cas que diferei-
xi del total de persones amb dret a rebre una prestació, 
quins són els motius?

Palau del Parlament, 2 de març de 2012 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que reben una 
prestació en aplicació de la Llei de l’Estat 
39/2006, relativa a la dependència
Tram. 314-18076/09

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 48595 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

En relació amb la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de 
Promoció de l’Autonomia Personal i atenció a les perso-
nes en situació de dependència. Quin és el total de per-
sones que cobren efectivament una prestació, desglossat 
per tipus de prestació, entre 1 de gener de 2011 i 1 de 
març de 2012? Es demana la informació desglossada mes 
a mes.

Palau del Parlament, 2 de març de 2012 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el nombre de persones que re-
ben una prestació introduïdes a l’aplicació 
de l’Imserso amb relació a la Llei de l’Estat 
39/2006, relativa a la dependència
Tram. 314-18077/09

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 48596 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– En relació amb la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de 
Promoció de l’Autonomia Personal i atenció a les perso-
nes en situació de dependència. Quin és el total de per-
sones que cobren efectivament una prestació, desglossat 
per tipus de prestació, «bolcades» entre 1 de gener de 
2011 i 1 de març de 2012 a l’aplicatiu de l’IMSERSO? Es 
demana la informació desglossada mes a mes. En cas que 
difereixi del total de persones que cobren efectivament 
una prestació, quins són els motius?

Palau del Parlament, 2 de març de 2012 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la moda i la mitjana de temps de re-
solució de les sol·licituds d’ajuts en aplicació 
de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la de-
pendència
Tram. 314-18078/09

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 48597 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– En relació amb la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de 
Promoció de l’Autonomia Personal i atenció a les perso-
nes en situació de dependència. Quina és la «moda» i la 
«mitjana» de dies que es triga a resoldre una sol·licitud de 
dependència, des de la data de registre fins a la percep-
ció efectiva de la prestació o prestacions acordades en la 
resolució corresponent, diferenciant per delegacions ter-
ritorials a data 1 de març de 2012?

Palau del Parlament, 2 de març de 2012 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la moda i la mitjana de l’import de les 
prestacions atorgades en aplicació de la Llei 
de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
Tram. 314-18079/09

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 48598 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

En relació amb la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de 
Promoció de l’Autonomia Personal i atenció a les perso-
nes en situació de dependència. Quina és la «moda» i la 
«mitjana» d’euros de les prestacions econòmiques ator-
gades i vigents a data 1 de març de 2012? Es demanen les 
dades desglossades per tipus de prestació.

Palau del Parlament, 2 de març de 2012 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la moda i la mitjana de l’import de les 
prestacions atorgades per copagament en 
aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relati-
va a la dependència
Tram. 314-18080/09

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 48599 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

En relació amb la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de 
Promoció de l’Autonomia Personal i atenció a les per-
sones en situació de dependència. Quina és la «moda» i 
la «mitjana» d’euros rebuts pel copagament dels serveis 
atorgats i vigents a data 1 de març de 2012? Es demanen 
les dades desglossades per tipus de prestació.

Palau del Parlament, 2 de març de 2012 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la destinació dels trenta mil euros pre-
vistos a la partida Are - L’Estrella - Badalona
Tram. 314-18081/09

Formulació
Caterina Mieras i Barceló, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 48601 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Caterina Mieras i Barceló, diputada, Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent, per tal que els sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamen-
tari: 

A quines inversions concretes preveu el Govern des-
tinar els 30.000 euros previstos a la partida 431 60 96-
00169/006 Are - l’Estrella - Badalona: Are - l’Estrella 

(consorci) - Badalona ‘R’ Institut Català del Sòl? Es de-
mana el màxim de detall.

Palau del Parlament, 6 de març de 2012 

Caterina Mieras i Barceló Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la informació apareguda al diari El Pa-
ís del 5 de març de 2012 amb relació a la fac-
turació d’activitats privades del secretari ge-
neral del Departament de Cultura i Llengua a 
l’Associació Catalana de Municipis
Tram. 314-18082/09

Formulació
Consol Prados Martínez, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 48604 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Consol Prados Martínez, diputada del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina valoració fa el Govern de les informacions apa-
regudes en el diari El País el dia 5 de març de 2012 res-
pecte a la facturació d’activitats privades de l’actual se-
cretari general del Departament de Cultura i Llengua a 
l’Associació Catalana de Municipis quan simultàniament 
era regidor de l’Ajuntament de Vic?

Palau del Parlament, 6 de març de 2012 

Consol Prados Martínez
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a aclarir la informació 
apareguda al diari El País del 5 de març de 
2012 relativa a les activitats del secretari ge-
neral del Departament de Cultura i Llengua
Tram. 314-18083/09

Formulació
Consol Prados Martínez, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 48605 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Consol Prados Martínez, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines mesures està portant a terme el conseller de 
Cultura i Llengua, per tal d’aclarir els fets arran les infor-
macions aparegudes en el diari El País, en data 5 de març 
de 2012, respecte el secretari general del Departament de 
Cultura i Llengua?

Palau del Parlament, 6 de març de 2012 

Consol Prados Martínez
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la intenció del conseller de Cultura i 
Llengua d’emprendre mesures amb relació a 
la informació apareguda al diari El País del 
5 de març de 2012 relativa a les activitats del 
secretari general del seu departament
Tram. 314-18084/09

Formulació
Consol Prados Martínez, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 48606 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Consol Prados Martínez, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Pensa el conseller de Cultura i Llengua, emprendre me-
sures davant les informacions aparegudes respecte les 
activitats del secretari general del seu Departament en el 
diari El País de data 5 de març de 2012?

Palau del Parlament, 6 de març de 2012 

Consol Prados Martínez
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les responsabilitats polítiques del se-
cretari general del Departament de Cultura 
i Llengua si es confirma la informació publi-
cada pel diari El País del 5 de març de 2012
Tram. 314-18085/09

Formulació
Consol Prados Martínez, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 48607 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Consol Prados Martínez, diputada del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– En quines responsabilitats polítiques creu el conseller 
de Cultura i Llengua que hauria incorregut el secretari 
general del seu Departament si es confirmen les infor-
macions aparegudes en el diari El País de data 5 de març 
de 2012?

Palau del Parlament, 6 de març de 2012 

Consol Prados Martínez
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la confirmació o el desmentiment 
que el cotxe sinistrat durant els aldarulls del 
29 de febrer de 2012 a Barcelona va cremar 
perquè un agent dels Mossos d’Esquadra va 
acostar-hi un contenidor encès
Tram. 314-18086/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 48708 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Confirma o desmenteix el Departament d’Interior la 
versió de la senyora Marta Plasencia, en la que afirma 
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que el cotxe de la seva propietat va cremar el dia 29 de fe-
brer durant els aldarulls a la ciutat de Barcelona, a causa 
que un mosso d’esquadra va apropar un contenidor encès 
al seu vehicle?

Palau del Parlament, 7 de març de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’obertura d’una investigació i la depu-
ració de responsabilitats en el Departament 
d’Interior davant les acusacions de la propi-
etària del cotxe sinistrat durant els aldarulls 
del 29 de febrer de 2012 a Barcelona
Tram. 314-18087/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 48709 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Ha obert el Departament d’Interior una investigació in-
terna per esbrinar si son certes les acusacions de la se-
nyora Marta Plasencia que afirma que el seu cotxe va cre-
mar el dia 29 de febrer a Barcelona a causa que un mosso 
d’esquadra va apropar un contenidor encès al seu vehicle, 
i depurar, en el seu cas, les responsabilitats que se’n pu-
guin derivar?

Palau del Parlament, 7 de març de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pagament del cost del vehicle si-
nistrat durant els aldarulls del 29 de febrer 
de 2012 a Barcelona si es demostra que un 
agent dels Mossos d’Esquadra va estar-hi 
implicat
Tram. 314-18088/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 48710 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Preveu el Departament d’Interior fer-se càrrec del cost 
del cotxe de la senyora Marta Plasencia que afirma que 
el seu vehicle va cremar el dia 29 de febrer a Barcelona a 
causa que un mosso d’esquadra va apropar un contenidor 
encès al seu vehicle, en cas que es demostri que les acu-
sacions són certes?

Palau del Parlament, 7 de març de 2012 

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a potenciar la inter-
nacionalització de l’empresa turística
Tram. 314-18089/09

Formulació
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48722 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Sergi de los Ríos Martínez, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 
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– Quines actuacions està portant a terme el govern per 
tal de potenciar la internacionalització de l’empresa tu-
rística catalana?

Palau del Parlament, 6 de març de 2012 

Sergi de los Ríos Martínez
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el tipus de mà d’obra que requeriria el 
complex Eurovegas
Tram. 314-18090/09

Formulació
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48723 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Sergi de los Ríos Martínez, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin tipus de ma d’obra requeriria el funcionament 
d’un projecte com l’Eurovegas? Quins coneixements for-
matius es requeriria als possibles treballadors com idio-
mes, formació professional, etc.?

Palau del Parlament, 6 de març de 2012 

Sergi de los Ríos Martínez
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data previsible d’entrada en funcio-
nament del complex Eurovegas
Tram. 314-18091/09

Formulació
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48724 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Sergi de los Ríos Martínez, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quan podria entrar en funcionament el projecte d’Eu-
rovegas o similar?

Palau del Parlament, 6 de març de 2012 

Sergi de los Ríos Martínez
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data previsible d’inici de les obres 
de construcció del projecte Eurovegas i 
l’ocupabilitat que generaria el primer any
Tram. 314-18092/09

Formulació
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48725 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Sergi de los Ríos Martínez, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quan podrien començar la construcció d’un projecte 
com l’Eurovegas a Catalunya i quina ocupabilitat gene-
raria el primer any?

Palau del Parlament, 6 de març de 2012 

Sergi de los Ríos Martínez
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre la repercussió en l’economia del projecte 
Eurovegas respecte als altres dos projectes 
anunciats pel conseller d’Empresa i Ocupació
Tram. 314-18093/09

Formulació
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48726 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Sergi de los Ríos Martínez, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
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Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin paper per l’economia catalana podria jugar un 
projecte com la proposta d’Eurovegas el projecte amb 
promotors interns respecte als altres dos que ha anunciat 
recentment el Conseller d’Empresa i Ocupació?

Palau del Parlament, 6 de març de 2012 

Sergi de los Ríos Martínez
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte de complex turístic que 
considera més positiu per a l’economia
Tram. 314-18094/09

Formulació
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48727 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Sergi de los Ríos Martínez, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin creu el govern que dins dels tres projectes per 
construir un resort turístic estil Eurovegas tindria efectes 
més positius per al conjunt de l’economia de Catalunya? 
En base a quins criteris.

Palau del Parlament, 6 de març de 2012 

Sergi de los Ríos Martínez
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la superfície que ocuparia el complex 
turístic familiar en el projecte Eurovegas
Tram. 314-18095/09

Formulació
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48728 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Sergi de los Ríos Martínez, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin percentatge de superfície ocuparia respecte al to-
tal del projecte el resort turístic familiar amb grans es-
pectacles en el projecte d’Eurovegas?

Palau del Parlament, 6 de març de 2012 

Sergi de los Ríos Martínez
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la superfície que ocuparia el complex 
turístic familiar en el projecte xinès
Tram. 314-18096/09

Formulació
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48729 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Sergi de los Ríos Martínez, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin percentatge de superfície respecte al total del pro-
jecte ocuparia el resort turístic familiar amb grans es-
pectacles en el projecte xinès que està valorant al govern 
com a proposta conjuntament amb el d’Eurovegas?

Palau del Parlament, 6 de març de 2012 

Sergi de los Ríos Martínez
Diputat del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les diferències entre els tres projec-
tes de complex lúdic anunciats pel conseller 
d’Empresa i Ocupació
Tram. 314-18097/09

Formulació
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48730 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Sergi de los Ríos Martínez, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines diferències hi ha entre els tres projectes que ha 
anunciat el Conseller d’Empresa i Ocupació per construir 
a Catalunya un resort lúdic com l’Eurovegas?

Palau del Parlament, 6 de març de 2012 

Sergi de los Ríos Martínez
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la compatibilitat dels tres projectes de 
complex lúdic
Tram. 314-18098/09

Formulació
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48731 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Sergi de los Ríos Martínez, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Els tres projectes estil Eurovegas que està negociant el 
Govern per instal·lar-se a Catalunya són compatibles, al-
ternatius o complementaris?

Palau del Parlament, 6 de març de 2012 

Sergi de los Ríos Martínez
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els emplaçaments que està valorant 
per a la instal·lació dels complexos lúdics
Tram. 314-18099/09

Formulació
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48732 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Sergi de los Ríos Martínez, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines ubicacions està valorant el Govern per a la pos-
sible instal·lació del projecte anomenat Eurovegas i dels 
altres dos d’acord amb les declaracions del Conseller 
d’Empresa i Ocupació?

Palau del Parlament, 6 de març de 2012 

Sergi de los Ríos Martínez
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data d’instal·lació dels dos nous ra-
dars de la carretera C-25 a Osona i el Bages
Tram. 314-18100/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48733 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Davant els centenars de queixes provocades per dos nous 
radars situats a la C-25 a les comarques d’Osona i el Ba-
ges i per la mala senyalització del senyal de limitació de 
velocitat d’Artés, interessa saber a aquest diputat i al seu 
grup parlamentari: 

– Quan s’han instal·lat aquests dos nous radars?

Palau del Parlament, 7 de març de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius de la instal·lació dels dos 
nous radars de la carretera C-25 a Osona i 
el Bages
Tram. 314-18101/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48734 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Davant els centenars de queixes provocades per dos nous 
radars situats a la C-25 a les comarques d’Osona i el Ba-
ges i per la mala senyalització del senyal de limitació de 
velocitat d’Artés, interessa saber a aquest diputat i al seu 
grup parlamentari: 

– Quins són els motius pels quals s’han instal·lat els ra-
dars a aquests dos punts?

Palau del Parlament, 7 de març de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies fetes des de 
la instal·lació dels dos nous radars de la car-
retera C-25 a Osona i el Bages
Tram. 314-18102/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48735 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Davant els centenars de queixes provocades per dos nous 
radars situats a la C-25 a les comarques d’Osona i el Ba-
ges i per la mala senyalització del senyal de limitació de 
velocitat d’Artés, interessa saber a aquest diputat i al seu 
grup parlamentari: 

– Quantes denúncies s’han efectuat des de la instal·lació 
d’aquests dos radars, desglossades per dies i per cadas-
cun dels radars?

Palau del Parlament, 7 de març de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones denunciades 
més de tres vegades en una setmana pels 
nous radars de la carretera C-25 a Osona i 
el Bages
Tram. 314-18103/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48736 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Davant els centenars de queixes provocades per dos nous 
radars situats a la C-25 a les comarques d’Osona i el Ba-
ges i per la mala senyalització del senyal de limitació de 
velocitat d’Artés, interessa saber a aquest diputat i al seu 
grup parlamentari: 

– Quantes persones han estat denunciades més de tres 
vegades en un període d’una setmana per algun d’aquests 
dos radars, des de la seva instal·lació?

Palau del Parlament, 7 de març de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes davant les 
nombroses queixes pels dos nous radars de 
la carretera C-25 a Osona i el Bages
Tram. 314-18104/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48737 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
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que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Davant els centenars de queixes provocades per dos nous 
radars situats a la C-25 a les comarques d’Osona i el Ba-
ges i per la mala senyalització del senyal de limitació de 
velocitat d’Artés, interessa saber a aquest diputat i al seu 
grup parlamentari: 

– Té previst el Govern algun tipus d’actuació davant les 
múltiples queixes dels afectats per aquests dos radars?

Palau del Parlament, 7 de març de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes davant les 
nombroses queixes per la mala senyalitza-
ció de la limitació de velocitat a la carretera 
C-25 entre Sallent i Artés
Tram. 314-18105/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48738 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Davant els centenars de queixes provocades per dos nous 
radars situats a la C-25 a les comarques d’Osona i el Ba-
ges i per la mala senyalització del senyal de limitació de 
velocitat d’Artés, interessa saber a aquest diputat i al seu 
grup parlamentari: 

– Té previst el Govern algun tipus d’actuació davant les 
queixes de mala senyalització de la limitació de velocitat 
a la recta de Sallent a Artés, de la C-25, on s’ha instal·lat 
un d’aquests radars?

Palau del Parlament, 7 de març de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’existència d’afany recaptatori en la 
instal·lació dels dos nous radars de la carre-
tera C-25 a Osona i el Bages
Tram. 314-18106/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48739 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Davant els centenars de queixes provocades per dos nous 
radars situats a la C-25 a les comarques d’Osona i el Ba-
ges i per la mala senyalització del senyal de limitació de 
velocitat d’Artés, interessa saber a aquest diputat i al seu 
grup parlamentari: 

– La instal·lació d’aquests dos nous radars es deu a un 
afany recaptatori per part del Govern?

Palau del Parlament, 7 de març de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte «Porta Trinitat» de remode-
lació urbana del barri de la Trinitat Vella, de 
Barcelona
Tram. 314-18107/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48740 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quin coneixement té el Govern respecte el projecte 
Porta Trinitat de remodelació urbana per a la millora ur-
banística del barri de Trinitat Vella i amb quines actuaci-
ons hi pensa contribuir?

Palau del Parlament, 7 de març de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre les previsions de construcció d’un centre 
de dia per a gent gran als terrenys de Porta 
Trinitat, al districte de Sant Andreu, de Barce-
lona
Tram. 314-18108/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48741 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quines previsions té el Govern respecte la construcció 
d’un centre de dia per a gent gran als terrenys Porta Tri-
nitat, del districte de Sant Andreu de Barcelona?

Palau del Parlament, 7 de març de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les previsions de construcció d’una 
residència per a gent gran als terrenys de 
Porta Trinitat, al districte de Sant Andreu, de 
Barcelona
Tram. 314-18109/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48742 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines previsions té el Govern respecte la construcció 
d’una residència per a gent gran als terrenys Porta Trini-
tat, del districte de Sant Andreu de Barcelona?

Palau del Parlament, 7 de març de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les previsions de construcció de pisos 
tutelats per a gent gran als terrenys de Porta 
Trinitat, al districte de Sant Andreu, de Bar-
celona
Tram. 314-18110/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48743 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quines previsions té el Govern respecte la construcció 
de pisos tutelats per a gent gran als terrenys Porta Trini-
tat, del districte de Sant Andreu de Barcelona?

Palau del Parlament, 7 de març de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les previsions de construcció d’habi-
tatges de lloguer social per a joves als ter-
renys de Porta Trinitat, al districte de Sant 
Andreu, de Barcelona
Tram. 314-18111/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48744 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines previsions té el Govern respecte la construcció 
d’habitatge de lloguer social per a joves als terrenys Porta 
Trinitat, del districte de Sant Andreu de Barcelona?

Palau del Parlament, 7 de març de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els compromisos amb l’Ajuntament de 
Barcelona per a la construcció d’un centre 
de dia per a gent gran als terrenys de Porta 
Trinitat, al districte de Sant Andreu, de Bar-
celona
Tram. 314-18112/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48745 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quins compromisos té el Govern amb l’Ajuntament de 
Barcelona respecte la construcció d’un centre de dia per a 
gent gran als terrenys Porta Trinitat, del districte de Sant 
Andreu de Barcelona?

Palau del Parlament, 7 de març de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els compromisos amb l’Ajuntament de 
Barcelona per a la construcció d’una resi-
dència per a gent gran als terrenys de Porta 
Trinitat, al districte de Sant Andreu, de Bar-
celona
Tram. 314-18113/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48746 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quins compromisos té el Govern amb l’Ajuntament de 
Barcelona respecte la construcció d’una residència per a 

gent gran als terrenys Porta Trinitat, del districte de Sant 
Andreu de Barcelona?

Palau del Parlament, 7 de març de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els compromisos amb l’Ajuntament de 
Barcelona per a la construcció de pisos tu-
telats per a gent gran als terrenys de Porta 
Trinitat, al districte de Sant Andreu, de Bar-
celona
Tram. 314-18114/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48747 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quins compromisos té el Govern amb l’Ajuntament de 
Barcelona respecte la construcció de pisos tutelats per a 
gent gran als terrenys Porta Trinitat, del districte de Sant 
Andreu de Barcelona?

Palau del Parlament, 7 de març de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els compromisos amb l’Ajuntament de 
Barcelona per a la construcció d’habitatges 
de lloguer social per a joves als terrenys de 
Porta Trinitat, al districte de Sant Andreu, de 
Barcelona
Tram. 314-18115/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48748 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
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que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quins compromisos té el Govern amb l’Ajuntament de 
Barcelona respecte la construcció d’habitatge de lloguer 
social per a joves als terrenys Porta Trinitat, del districte 
de Sant Andreu de Barcelona?

Palau del Parlament, 7 de març de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions informatives i les negocia-
cions amb les entitats veïnals per a la cons-
trucció d’un centre de dia per a gent gran als 
terrenys de Porta Trinitat, al districte de Sant 
Andreu, de Barcelona
Tram. 314-18116/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48749 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines accions informatives, de diàleg i negociació 
ha emprès el Govern amb les entitats veïnals respecte la 
construcció d’un centre de dia per a gent gran als terrenys 
Porta Trinitat, del districte de Sant Andreu de Barcelona?

Palau del Parlament, 7 de març de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions informatives i les negocia-
cions amb les entitats veïnals per a la cons-
trucció d’una residència per a gent gran als 
terrenys de Porta Trinitat, al districte de Sant 
Andreu, de Barcelona
Tram. 314-18117/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48750 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines accions informatives, de diàleg i negociació 
ha emprès el Govern amb les entitats veïnals respecte la 
construcció d’una residència per a gent gran als terrenys 
Porta Trinitat, del districte de Sant Andreu de Barcelona?

Palau del Parlament, 7 de març de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions informatives i les negocia-
cions amb les entitats veïnals per a la cons-
trucció de pisos tutelats per a gent gran als 
terrenys de Porta Trinitat, al districte de Sant 
Andreu, de Barcelona
Tram. 314-18118/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48751 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines accions informatives, de diàleg i negociació 
ha emprès el Govern amb les entitats veïnals respecte la 
construcció de pisos tutelats per a gent gran als terrenys 
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Porta Trinitat, del districte de Sant Andreu de Barcelo-
na?

Palau del Parlament, 7 de març de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions informatives i les negocia-
cions amb les entitats veïnals per a la cons-
trucció d’habitatges de lloguer social per a 
joves als terrenys de Porta Trinitat, al distric-
te de Sant Andreu, de Barcelona
Tram. 314-18119/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48752 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines accions informatives, de diàleg i negociació 
ha emprès el Govern amb les entitats veïnals respecte la 
construcció d’habitatge de lloguer social per a joves als 
terrenys Porta Trinitat, del districte de Sant Andreu de 
Barcelona?

Palau del Parlament, 7 de març de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la consideració que té la construcció 
d’un centre de dia per a gent gran als ter-
renys de Porta Trinitat en l’ordre de priori-
tats per a la construcció d’aquests tipus de 
centres
Tram. 314-18120/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48753 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és l’ordre de prioritats que el Govern té en comp-
te per a la construcció de centres de dia per a gent gran i 
quina consideració té la proposta de fer-ne un als terrenys 
de Porta Trinitat dins aquest ordre de prioritats?

Palau del Parlament, 7 de març de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la consideració que té la construcció 
d’una residència per a gent gran als terrenys 
de Porta Trinitat en l’ordre de prioritats per 
a la construcció d’aquests tipus de centres
Tram. 314-18121/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48754 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és l’ordre de prioritats que el Govern té en compte 
per a la construcció de residències per a gent gran i quina 
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consideració té la proposta de fer-ne una als terrenys de 
Porta Trinitat dins aquest ordre de prioritats?

Palau del Parlament, 7 de març de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la consideració que té la construcció 
de pisos tutelats per a gent gran als terrenys 
de Porta Trinitat en l’ordre de prioritats per a 
la construcció d’aquests tipus de pisos
Tram. 314-18122/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48755 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és l’ordre de prioritats que el Govern té en comp-
te per a la construcció de pisos tutelats per a gent gran i 
quina consideració té la proposta de fer-ne als terrenys de 
Porta Trinitat dins aquest ordre de prioritats?

Palau del Parlament, 7 de març de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la consideració que té la construcció 
d’habitatges de lloguer social per a joves als 
terrenys de Porta Trinitat en l’ordre de pri-
oritats per a la construcció d’aquests tipus 
d’habitatges
Tram. 314-18123/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48756 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 

Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és l’ordre de prioritats que el Govern té en comp-
te per a la construcció d’habitatges de lloguer social per 
a joves i quina consideració té la proposta de fer-ne als 
terrenys de Porta Trinitat dins aquest ordre de prioritats?

Palau del Parlament, 7 de març de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nivell d’afectació dels proveïdors per 
la marxa de la producció del model d’auto-
mòbil Toledo de SEAT a la República Txeca
Tram. 314-18124/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48758 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Com creu el govern que afectarà els proveïdors la marxa 
de la producció del model Toledo a la República Txeca?

Palau del Parlament, 6 de març de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a afavorir que els 
proveïdors de SEAT serveixin altres factori-
es del grup Volkswagen per la marxa de la 
producció del model d’automòbil Toledo a 
la República Txeca
Tram. 314-18125/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48759 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Té previst el Govern alguna actuació per afavorir que 
els proveïdors catalans de Seat serveixin a les altres fac-
tories del grup Volkswagen per la marxa de la producció 
del model Toledo al República Txeca? Quines?

Palau del Parlament, 6 de març de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’impacte de la marxa de la producció 
del model d’automòbil Toledo de SEAT a la 
República Txeca en el nombre de llocs de 
treball de la indústria automobilística i au-
xiliar
Tram. 314-18126/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48760 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines previsions té el govern respecte a l’impacte 
en el nombre de llocs de treball en la indústria de l’au-
tomòbil i auxiliar a curt i mig termini que pot tenir la 

marxa de la producció del model Toledo a la República 
Txeca?

Palau del Parlament, 6 de març de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el coneixement que tenia del trasllat 
de la fabricació del model d’automòbil Tole-
do de SEAT a la República Txeca
Tram. 314-18127/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48761 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, portaveu adjunt del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Coneixia el Govern els plans de Seat de fabricar el fu-
tur Toledo a la República Txeca? Ha realitzat alguna ac-
tuació davant de l’empresa per retenir la seva producció?

Palau del Parlament, 6 de març de 2012 

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’impacte de la producció del model 
d’automòbil Toledo a la República Txeca en 
les factories catalanes de SEAT
Tram. 314-18128/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48762 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Com creu que afectarà les factories catalanes de Seat la 
producció del model Toledo a la República Txeca?

Palau del Parlament, 6 de març de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assistència del secretari general de 
la Presidència a la reunió del Govern del 7 de 
febrer de 2012
Tram. 314-18129/09

Formulació
Laia Bonet Rull, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 48766 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Laia Bonet Rull, portaveu adjunta del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Va assistir el secretari general de la Presidència a la re-
unió del Consell Executiu de 7 de febrer de 2012?

En cas de resposta afirmativa, 

– quins van ser els motius per assistir-hi?

– qui va autoritzar la seva assistència?

– quin és el fonament jurídic que recolza aquesta assis-
tència?

Palau del Parlament, 1 de març de 2012 

Laia Bonet Rull
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assistència del secretari general de 
la Presidència a la reunió del Govern del 14 
de febrer de 2012
Tram. 314-18130/09

Formulació
Laia Bonet Rull, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 48767 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Laia Bonet Rull, portaveu adjunta del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Va assistir el secretari general de la Presidència a la re-
unió del Consell Executiu de 14 de febrer de 2012?

En cas de resposta afirmativa, 

– quins van ser els motius per assistir-hi?

– qui va autoritzar la seva assistència?

– quin és el fonament jurídic que recolza aquesta assis-
tència?

Palau del Parlament, 1 de març de 2012 

Laia Bonet Rull
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assistència del secretari general de 
la Presidència a la reunió del Govern del 21 
de febrer de 2012
Tram. 314-18131/09

Formulació
Laia Bonet Rull, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 48768 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Laia Bonet Rull, portaveu adjunta del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Va assistir el secretari general de la Presidència a la re-
unió del Consell Executiu de 21 de febrer de 2012?

En cas de resposta afirmativa, 

– quins van ser els motius per assistir-hi?
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– qui va autoritzar la seva assistència?

– quin és el fonament jurídic que recolza aquesta assis-
tència?

Palau del Parlament, 1 de març de 2012 

Laia Bonet Rull
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assistència del secretari general de 
la Presidència a la reunió del Govern del 28 
de febrer de 2012
Tram. 314-18132/09

Formulació
Laia Bonet Rull, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 48769 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Laia Bonet Rull, portaveu adjunta del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Va assistir el secretari general de la Presidència a la re-
unió del Consell Executiu de 28 de febrer de 2012?

En cas de resposta afirmativa, 

– quins van ser els motius per assistir-hi?

– qui va autoritzar la seva assistència?

– quin és el fonament jurídic que recolza aquesta assis-
tència?

Palau del Parlament, 1 de març de 2012 

Laia Bonet Rull
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’activitat professional i política del se-
cretari general del Departament de Cultura 
i Llengua
Tram. 314-18133/09

Formulació
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 48770 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta les preguntes 
següents, per tal que li siguin contestades amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

1. Després de les informacions aparegudes a El País so-
bre les presumptes irregularitats en les activitats de la 
ACM, i veient que algunes d’elles afecten directament 
l’activitat professional i política de l’actual secretari ge-
neral de Cultura, n’ha parlat el Conseller amb el seu Se-
cretari sobre aquestes activitats i les seves implicacions? 
Li ha demanat explicacions sobre els fets?

2. Considera el Conseller de Cultura compatible les acti-
vitats dels secretari general de Cultura i les presumptes 
irregularitats manifestades en la seva activitat professi-
onal amb l’ACM, amb la seva continuïtat en el Departa-
ment?

3. Continua el secretari general de Cultura mantenint les 
seves activitats professionals paral·leles a la seva dedica-
ció al Govern?

4. Donat que el secretari general de Cultura no troba in-
compatible la seva dedicació política a la ACM i a l’Ajun-
tament de Vic i la prestació de serveis professionals re-
munerats a la mateixa entitat, voldríem saber si des de 
que és secretari general de Cultura ha prestat algun ser-
vei professional al Departament.

Palau del Parlament, 7 de març de 2012 

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el trasllat de la presó de la Trinitat Ve-
lla a la Zona Franca
Tram. 314-18134/09

Formulació
Oriol Amorós i March, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48771 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, portaveu adjunt, Pere Aragonès i 
Garcia, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten 
la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines previsions té el Govern respecte la presó situ-
ada a la Trinitat Vella i el seu trasllat a la Zona Franca?

Palau del Parlament, 7 de març de 2012 

Oriol Amorós i March Pere Aragonès i Garcia
Portaveu adjunt del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els efectes de l’aturada del trasllat de 
la presó de la Trinitat Vella en l’ús dels habi-
tatges per als funcionaris associats a aquest 
centre
Tram. 314-18135/09

Formulació
Oriol Amorós i March, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48772 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, portaveu adjunt, Pere Aragonès i 
Garcia, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten 
la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quins efectes té l’aturada del trasllat de la presó de la 
Trinitat Vella sobre l’ús dels habitatges per a funcionaris 
de presons associats a la mateixa?

Palau del Parlament, 7 de març de 2012 

Oriol Amorós i March Pere Aragonès i Garcia
Portaveu adjunt del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els litigis amb els funcionaris de la 
presó de la Trinitat Vella per la propietat dels 
habitatges per a funcionaris de presons as-
sociats a aquest centre
Tram. 314-18136/09

Formulació
Oriol Amorós i March, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48773 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, portaveu adjunt, Pere Aragonès i 
Garcia, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten 
la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quins litigis ha tingut el Govern amb funcionaris 
de presons respecte la propietat dels habitatges per a 
funcionaris de presons associats a la presó de Trinitat 
Vella?

Palau del Parlament, 7 de març de 2012 

Oriol Amorós i March Pere Aragonès i Garcia
Portaveu adjunt del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el motiu pel qual els habitatges per a 
funcionaris de presons associats a la presó 
de la Trinitat Vella estan desocupats, aban-
donats i en mal estat
Tram. 314-18137/09

Formulació
Oriol Amorós i March, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48774 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, portaveu adjunt, Pere Aragonès i 
Garcia, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten 
la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamen-
tari: 
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– Quin és el motiu pel qual es troben desocupats i aban-
donats en mal estat els habitatges per a funcionaris de 
presons associats a la presó de Trinitat Vella?

Palau del Parlament, 7 de març de 2012 

Oriol Amorós i March Pere Aragonès i Garcia
Portaveu adjunt del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions a emprendre davant el 
mal estat dels habitatges per a funcionaris 
de presons associats a la presó de la Trini-
tat Vella
Tram. 314-18138/09

Formulació
Oriol Amorós i March, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48775 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, portaveu adjunt, Pere Aragonès i 
Garcia, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten 
la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines actuacions té previst d’emprendre el Govern da-
vant el mal estat dels habitatges per a funcionaris de pre-
sons associats a la presó de Trinitat Vella?

Palau del Parlament, 7 de març de 2012 

Oriol Amorós i March Pere Aragonès i Garcia
Portaveu adjunt del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’interns que van al centre 
de dia de la presó de la Trinitat Vella
Tram. 314-18139/09

Formulació
Oriol Amorós i March, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48776 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, portaveu adjunt, Pere Aragonès i 
Garcia, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 

articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten 
la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quants interns acudeixen al centre de dia de la presó de 
Trinitat Vella en aquests moments?

Palau del Parlament, 7 de març de 2012 

Oriol Amorós i March Pere Aragonès i Garcia
Portaveu adjunt del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de treballadors destinats a 
la presó de la Trinitat Vella i la categoria que 
tenen
Tram. 314-18140/09

Formulació
Oriol Amorós i March, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48777 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, portaveu adjunt, Pere Aragonès i 
Garcia, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten 
la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quants treballadors i de quines categories estan desti-
nats en aquests moments a la presó de la Trinitat Vella?

Palau del Parlament, 7 de març de 2012 

Oriol Amorós i March Pere Aragonès i Garcia
Portaveu adjunt del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la finalització de la construcció del 
carril VAO d’entrada a Barcelona
Tram. 314-18141/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48785 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines previsions té el Govern respecte la finalització 
de la construcció del carril de vehicles d’alta ocupació 
(VAO) d’entrada a Barcelona per la carretera C-58?

Palau del Parlament, 7 de març de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la variació de la simetria del tram inici-
al de l’avinguda Meridiana, de Barcelona
Tram. 314-18142/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48786 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines actuacions de compensació ha previst el Go-
vern respecte el fet que la realització d’aquest carril 
VAO d’accés a la ciutat de Barcelona varia la simetria de 
l’Avinguda Meridiana en el seu tram inicial?

Palau del Parlament, 7 de març de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la insonorització del mur de contenció 
del carril VAO d’entrada a Barcelona
Tram. 314-18143/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48787 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines actuacions per a la insonorització del mur de 
contenció, construït a l’entorn del projecte del carril VAO 
de la C-58 a l’entrar a Barcelona, ha estudiat el Govern?

Palau del Parlament, 7 de març de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la insonorització del mur de contenció 
del carril VAO d’entrada a Barcelona per mit-
jà de jardineria vertical
Tram. 314-18144/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48788 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Ha estudiat el Govern la possibilitat que la insonoritza-
ció del mur de contenció, construït a l’entorn del projecte 
del carril VAO de la C-58 a l’entrar a Barcelona, es faci 
mitjançant actuacions de jardineria vertical?

Palau del Parlament, 7 de març de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes per a la in-
sonorització del mur de contenció del carril 
VAO d’entrada a Barcelona
Tram. 314-18145/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48789 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines actuacions per a la insonorització del mur de 
contenció, construït a l’entorn del projecte del carril VAO 
de la C-58 a l’entrar a Barcelona, ha previst implementar 
el Govern?

Palau del Parlament, 7 de març de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la pacificació de la carretera de Ribes, 
de Barcelona
Tram. 314-18146/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48790 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines actuacions ha estudiat i quines té previst im-
plantar el Govern aprofitant la remodelació de la avingu-
da Meridiana, fruit de la construcció del carril VAO, per 
a la pacificació de la carretera de Ribes?

Palau del Parlament, 7 de març de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la transformació de la carretera de Ri-
bes, de Barcelona, en un bulevard
Tram. 314-18147/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48791 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Té previst el Govern, a l’entorn del projecte de carril 
VAO, pacificar la carretera de Ribes, passant de ser una 
via ràpida a un bulevard?

Palau del Parlament, 7 de març de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cobriment de l’entrada a Barcelona 
per la carretera C-58
Tram. 314-18148/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48792 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Ha previst el Govern la possibilitat de construir una 
llosa a l’alçada del pont de Sarajevo que cobreixi aquesta 
entrada a la ciutat de Barcelona, tenint en compte que el 
mur de contenció construït a l’entorn del projecte de car-
ril VAO de la C-58 i tenint en compte que està dissenyat 
contemplant la possibilitat de suportar aquesta càrrega?

Palau del Parlament, 7 de març de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres de millorament que com-
porta la construcció del carril VAO al pas pel 
barri de la Trinitat Vella, de Barcelona
Tram. 314-18149/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48793 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quines són les obres de millora i acompanyament que 
comporta la construcció del carril VAO a l’alçada de l’avin-
guda Meridiana al seu pas pel barri de la Trinitat Vella?

Palau del Parlament, 7 de març de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el coneixement que té d’una informa-
ció segons la qual trenta mil persones han 
estat excloses de rebre un ajut a la depen-
dència reconegut el 2011
Tram. 314-18150/09

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 48840 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– El passat 1 de març un mitjà de comunicació publica-
va que el Govern de l’Estat excloïa de la Dependència a 
30.000 persones amb dret a rebre un ajut ja reconegut du-
rant el 2011. Coneixia el Govern aquesta informació? En 
cas afirmatiu, amb quin detall?

Palau del Parlament, 5 de març de 2012 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la possible comunicació del Ministeri 
amb relació a una informació segons la qual 
trenta mil persones han estat excloses de 
rebre un ajut a la dependència reconegut el 
2011
Tram. 314-18151/09

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 48841 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– El passat 1 de març un mitjà de comunicació publica-
va que el Govern de l’Estat excloïa de la Dependència a 
30.000 persones amb dret a rebre un ajut ja reconegut du-
rant el 2011.Li ha comunicat el Ministeri alguna decisió 
al respecte? En cas afirmatiu, com es concreta?

Palau del Parlament, 5 de març de 2012 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la manera que afecta Catalunya la me-
sura de deixar trenta mil persones sense re-
bre un ajut a la dependència reconegut el 
2011
Tram. 314-18152/09

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 48842 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– El passat 1 de març un mitjà de comunicació publica-
va que el Govern de l’Estat excloïa de la Dependència a 
30.000 persones amb dret a rebre un ajut ja reconegut du-
rant el 2011. Té coneixement de com afecta aquesta me-
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sura a Catalunya? Té previst el Govern alguna mesura al 
respecte?

Palau del Parlament, 5 de març de 2012 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la presentació del Pla de suport al ter-
cer sector social
Tram. 314-18153/09

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 48843 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– El Pla de Govern 2011-2014 preveu impulsar un Pla de 
suport al tercer sector amb la taula del tercer sector social 
en què intervinguin de forma transversal els diferents de-
partaments de la Generalitat. Quan té previst el Govern 
presentar aquest pla?

Palau del Parlament, 5 de març de 2012 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reunions amb la Taula del Tercer 
Sector Social
Tram. 314-18154/09

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 48844 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– El Pla de Govern 2011-2014 preveu impulsar un Pla de 
suport al tercer sector amb la taula del tercer sector soci-
al en què intervinguin de forma transversal els diferents 
departaments de la Generalitat. S’ha reunit el Govern 
amb la taula del Tercer Sector per treballar en aquest Pla? 
Quan?

Palau del Parlament, 5 de març de 2012 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els departaments que treballen en el 
Pla de suport al tercer sector social
Tram. 314-18155/09

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 48845 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– El Pla de Govern 2011-2014 preveu impulsar un Pla de 
suport al tercer sector amb la taula del tercer sector social 
en què intervinguin de forma transversal els diferents de-
partaments de la Generalitat. Quins altres Departaments 
del Govern hi estan treballant?

Palau del Parlament, 5 de març de 2012 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els recursos destinats a les mesures 
previstes en el Pla de suport al tercer sec-
tor social
Tram. 314-18156/09

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 48846 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– El Pla de Govern 2011-2014 preveu impulsar un Pla de 
suport al tercer sector amb la taula del tercer sector soci-
al en què intervinguin de forma transversal els diferents 
departaments de la Generalitat. Donat que encara no s’ha 
presentat el Pla, quins recursos ha destinat el Govern du-
rant el 2011 a les diferents mesures previstes al Pla de 
Suport al Tercer Sector Social 2008-2010? Es demana el 
màxim detall. Quins recursos preveu destinar-hi durant 
el 2012?

Palau del Parlament, 7 de març de 2012 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aplicació a Catalunya de la modifica-
ció de la Llei de l’Estat 39/2006, de la depen-
dència
Tram. 314-18157/09

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 48855 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– En relació amb la Disposició addicional catorzena del 
Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesu-
res urgents en matèria pressupostària, tributaria i finan-

cera per a la correcció del dèficit públic, que modifica la 
Llei 39/2006 de Dependència. Com s’aplicarà a Catalu-
nya el que disposa aquesta modificació?

Palau del Parlament, 7 de març de 2012 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones afectades per 
la modificació de la Llei de l’Estat 39/2006, 
de la dependència
Tram. 314-18158/09

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 48856 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

En relació amb la Disposició addicional catorzena del 
Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesu-
res urgents en matèria pressupostària, tributaria i finan-
cera per a la correcció del dèficit públic, que modifica 
la Llei 39/2006 de Dependència. Quantes persones estan 
afectades a Catalunya per aquesta modificació? Es dema-
na el màxim detall en la resposta

Palau del Parlament, 7 de març de 2012 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aplicació de la modificació de la Llei 
de l’Estat 39/2006, de la dependència, a per-
sones que ja han estat valorades
Tram. 314-18159/09

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 48857 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
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i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– En relació amb la Disposició addicional catorzena del 
Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesu-
res urgents en matèria pressupostària, tributaria i finan-
cera per a la correcció del dèficit públic, que modifica la 
Llei 39/2006 de Dependència. Afectarà la seva aplica-
ció a Catalunya a persones que ja han estat valorades? A 
quantes?

Palau del Parlament, 7 de març de 2012 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aplicació de la modificació de la Llei 
de l’Estat 39/2006, de la dependència, a per-
sones que ja disposen del Programa indivi-
dual d’atenció
Tram. 314-18160/09

Formulació
Eva Granados Galiano, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 48858 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– En relació amb la Disposició addicional catorzena del 
Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesu-
res urgents en matèria pressupostària, tributaria i finan-
cera per a la correcció del dèficit públic, que modifica la 
Llei 39/2006 de Dependència. Afectarà la seva aplicació 
a Catalunya a persones que ja disposen del PIA? A quan-
tes?

Palau del Parlament, 7 de març de 2012 

Eva Granados Galiano
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’inici i la finalització de les obres de 
l’escola Sant Llàtzer, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-18161/09

Formulació
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 48859 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta les preguntes 
següents, per tal que li siguin contestades amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

1. Quina és la previsió del Departament d’Ensenyament 
per a l’inici de les obres de l’escola Sant Llàtzer de Torto-
sa, que ara es troba en barracots?

2. Quina és la previsió del Departament d’Ensenyament 
per a la finalització de les obres de l’escola Sant Llàtzer 
de Tortosa, i per a que funcioni en les instal·lacions defi-
nitives?

Palau del Parlament, 8 de març de 2012 

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llibertat d’expressió a propòsit de 
la retirada de pancartes i cartells d’un cen-
tre educatiu
Tram. 314-18162/09

Formulació
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 48860 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta les preguntes 
següents, per tal que li siguin contestades amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 
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1. Considera el Departament una vulneració de la lli-
bertat d’expressió fer retirar pancartes i cartells d’un 
centre educatiu, pel fet que siguin crítics amb la polí-
tica del Departament d’Ensenyament o del Govern? Li 
consta al Departament que hagi passat?

2. Quin és el criteri pel límit de la llibertat d’expressió 
col·lectiva i individual que el Departament aplica als per-
sonal del Departament, a l’hora d’expressar-se sobre la 
política del Departament o les decisions que afecten als 
centres?

3. Ha enviat el Departament d’Ensenyament odres escri-
tes o orals, o instruccions al seu personal per a que parlin 
o deixin de parlar amb periodistes i mitjans de comuni-
cació? Per a que pengin o despengin cartells o pancartes 
als centres?

Palau del Parlament, 8 de març de 2012 

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’empresa que ha assumit el servei 
que oferia el Laboratori Clínic del Berguedà 
al CAP Berga i sobre el concurs per a aques-
ta adjudicació
Tram. 314-18163/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 48861 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Amb quina empresa s’ha contractat el servei que, fins 
el tancament el passat 30 de desembre de 2011, duia a 
terme el Laboratori Clínic del Berguedà ubicat al CAP 
Berga? S’ha tret a concurs públic l’adjudicació? Quan i 
per quin import?

Palau del Parlament, 6 de març de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la llista d’espera per a proves diag-
nòstiques i per a especialistes en data 31 de 
desembre de 2011
Tram. 314-18164/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 48862 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina és la llista d’espera de totes les proves diagnòs-
tiques i de tots els especialistes per 31 de desembre de 
2011, desglossat per regions sanitàries i centres hospita-
laris?

Palau del Parlament, 6 de març de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps d’espera màxim per als paci-
ents amb patologia neoplàsica als hospitals 
del Siscat en data 31 de desembre de 2011
Tram. 314-18165/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 48863 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quin temps d’espera màxim i promig hi havia als hos-
pitals del SISCAT en pacients amb patologia neoplàsica a 
31 de desembre de 2011, desglossat per regions sanitàries 
i centres hospitalaris?

Palau del Parlament, 6 de març de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones amb patologia 
neoplàsica que estan en llista d’espera qui-
rúrgica als hospitals del Siscat en data 31 de 
desembre de 2011
Tram. 314-18166/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 48864 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quantes persones estaven en llista d’espera quirúrgica 
en patologia neoplàsica als hospitals del SISCAT a 31 de 
desembre de 2011, desglossat per regions sanitàries i cen-
tres hospitalaris?

Palau del Parlament, 6 de març de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de desprogramacions qui-
rúrgiques que afecten pacients amb pato-
logia neoplàsica als hospitals del Siscat el 
2011
Tram. 314-18167/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 48865 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quantes des-programacions quirúrgiques en pacients 
amb patologia neoplàsica s’han produït al hospitals del 
SISCAT durant l’any 2011, desglossat per regions sanità-
ries i centres hospitalaris?

Palau del Parlament, 6 de març de 2012 

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la importància que considera que té 
la tasca de la xarxa d’escoles de La Bresso-
la per al coneixement i l’extensió de l’ús del 
català a la Catalunya Nord
Tram. 314-18168/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48882 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Considera important el Govern la tasca que realitza la 
Xarxa d’Escoles de la Bressola a la Catalunya Nord per 
al coneixement i extensió de l’ús del català?

Palau del Parlament, 8 de març de 2012 

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compromís amb l’ensenyament i 
l’ús del català a la Catalunya Nord d’acord 
amb les aportacions econòmiques que fa a 
la xarxa d’escoles de La Bressola
Tram. 314-18169/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48883 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Considera el Govern que la importància i el compro-
mís del Govern amb l’ensenyament i l’ús del català a la 
Catalunya Nord reforçada per l’article 6.4 de l’Estatut 
es veu reflectida en les aportacions econòmiques que 
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la Generalitat va fer l’any 2011 i farà a la Bressola el 
2012?

Palau del Parlament, 8 de març de 2012 

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aportació econòmica per al manteni-
ment de la xarxa d’escoles de La Bressola 
el 2012
Tram. 314-18170/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48884 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina és la quantitat econòmica que la Generalitat de 
Catalunya aportarà per al manteniment de les Escoles 
Bressola a la Catalunya Nord per al 2012?

Palau del Parlament, 8 de març de 2012 

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la suficiència de les aportacions eco-
nòmiques a la xarxa d’escoles de La Bresso-
la el 2012 amb vista a mantenir l’excel·lència 
pedagògica d’aquesta xarxa
Tram. 314-18171/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48885 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Creu el Govern que les aportacions que farà la Genera-
litat de Catalunya al 2012 seran suficients per assegurar 
l’excel·lència pedagògica que acredita la Bressola?

Palau del Parlament, 8 de març de 2012 

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la suficiència de les aportacions eco-
nòmiques a la xarxa d’escoles de La Bresso-
la el 2012 amb vista a assegurar el funciona-
ment i el manteniment d’aquesta xarxa
Tram. 314-18172/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48886 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Creu el Govern que les aportacions que farà la Genera-
litat de Catalunya al 2012 seran suficients per assegurar 
el funcionament i manteniment de la Xarxa d’Escoles la 
Bressola a la Catalunya Nord?

Palau del Parlament, 8 de març de 2012 

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les gestions amb les institucions cer-
danes i de l’Estat francès per a mantenir la 
Bressola de Càldegues, a la Catalunya Nord
Tram. 314-18173/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48887 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines són les gestions detallades que ha fet el Govern 
amb les institucions cerdanes i de l’Estat francès per al 
manteniment de l’escola Bressola de Càldegues?

Palau del Parlament, 8 de març de 2012 

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el protocol o el conveni per a mantenir 
la xarxa d’escoles de La Bressola
Tram. 314-18174/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48888 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Té el Govern de la Generalitat un protocol de relacions 
o conveni estable per mitjà del Departament d’Ensenya-
ment que doni seguretat de futur per al manteniment de 
la xarxa escolar de la Bressola a la Catalunya del Nord, 
en aplicació dels apartats 3 i 4 de l’article 18 del Títol II 
de la Llei d’Educació de Catalunya? Si és el cas, quin? Si 
no, té previsions d’abordar-ho pròximament?

Palau del Parlament, 8 de març de 2012 

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el tancament de centres de la xarxa 
d’escoles de La Bressola
Tram. 314-18175/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48889 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Tem el Govern que es pugui produir algun altre tanca-
ment d’escoles de la Bressola?

Palau del Parlament, 8 de març de 2012 

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les previsions de risc d’incendis per a 
l’estiu del 2012
Tram. 314-18176/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48969 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– En relació a la campanya forestal 2012 i tenint en 
compte la situació de sequera actual, quines són les pre-
visions de risc d’incendis del Departament d’Interior per 
aquest estiu?

Palau del Parlament, 8 de març de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’avançament de la campanya forestal 
del Cos de Bombers de la Generalitat
Tram. 314-18177/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48970 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Tenint en compte la situació de sequera actual, ha valo-
rat el Govern avançar la campanya forestal en el Cos de 
Bombers de la Generalitat, que normalment comença el 
15 de juny, fins el 15 de setembre?

Palau del Parlament, 8 de març de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost destinat a la campanya 
forestal del 2012
Tram. 314-18178/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48971 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el pressupost total destinat a la campanya fo-
restal 2012?

Palau del Parlament, 8 de març de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els pressupostos destinats a les cam-
panyes forestals del 2010 i el 2011
Tram. 314-18179/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48972 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quins foren els pressupostos totals destinats a la cam-
panya forestal 2010 i 2011?

Palau del Parlament, 8 de març de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost destinat a la contracta-
ció de personal laboral de reforç en l’extin-
ció de focs forestals per al 2012
Tram. 314-18180/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48973 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin és el pressupost destinat a contractar personal la-
boral de reforç per col·laborar directament amb els bom-
bers en l’extinció de foc forestal, ajudants d’ofici forestal 
i oficials de primera prevenció activa forestal (EPAF) per 
al 2012?

Palau del Parlament, 8 de març de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost destinat a la contrac-
tació de personal laboral de reforç en l’ex-
tinció de focs forestals del 2010 i el 2011
Tram. 314-18181/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48974 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin fou el pressupost destinat a contractar personal la-
boral de reforç per col·laborar directament amb els bom-
bers en l’extinció de foc forestal, ajudants d’ofici forestal 
i oficials de primera prevenció activa forestal (EPAF), els 
anys 2010 i 2011?

Palau del Parlament, 8 de març de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’ajudants d’ofici forestals 
que es contractaran el 2012
Tram. 314-18182/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48975 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quants ajudants d’ofici forestals s’han contractat o té el 
Govern previst contractar aquest any 2012?

Palau del Parlament, 8 de març de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’augment de la durada dels contrac-
tes del personal laboral de reforç en l’extin-
ció de focs forestals
Tram. 314-18183/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48976 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Tenint en compte que l’any 2011 la durada dels con-
tractes del personal laboral de reforç per col·laborar di-
rectament amb els bombers en l’extinció de foc forestal 
era de 3,5 mesos a 6 mesos i que l’actual campanya fo-
restal es preveu amb un risc més elevat d’incendis, ha va-
lorat el Govern augmentar el temps de contracte d’aquest 
personal?

Palau del Parlament, 8 de març de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost destinat a la contracta-
ció de mitjans aeris per a la campanya fores-
tal del 2012
Tram. 314-18184/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48977 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quin és el pressupost destinat a contractar mitjans aeris 
per la campanya forestal 2012?

Palau del Parlament, 8 de març de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els pressupostos destinats a la con-
tractació de mitjans aeris per a les campa-
nyes forestals del 2010 i el 2011
Tram. 314-18185/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48978 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quins foren els pressupostos destinats a contractar mit-
jans aeris per les campanyes forestals 2010 i 2011?

Palau del Parlament, 8 de març de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’un ajust pressupostari 
del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Me-
di Ambient que afecti el Cos de Bombers de 
la Generalitat
Tram. 314-18186/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48979 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Dels mitjans dependents del Ministeri d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient, hi ha previsió d’algun ajust 
pressupostari que pugui afectar al Cos de Bombers de la 
Generalitat si reclamen la seva ajuda?

Palau del Parlament, 8 de març de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el reforçament de les guàrdies dels 
bombers professionals durant la campanya 
forestal del 2012
Tram. 314-18187/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48980 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Quina previsió té el Departament d’Interior per refor-
çar les guàrdies dels bombers professionals durant la pro-
pera campanya forestal?

Palau del Parlament, 8 de març de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de guàrdies complementà-
ries del Cos de Bombers de la Generalitat en 
la campanya forestal del 2012
Tram. 314-18188/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48981 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta les preguntes següents, per tal que li 
siguin contestades amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamentari: 

– Té previst el Govern que el Cos de Bombers de la Ge-
neralitat realitzi guàrdies complementàries o similars 
durant la propera campanya forestal?

– Sota quines condicions?

– Quan té previst convocar aquestes guàrdies?

Palau del Parlament, 8 de març de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment de les recomanacions 
del dictamen de la Comissió d’Investigació 
sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 314-18189/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48982 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– En relació a la formació i els protocols en incendis fo-
restals i tenint en compte la Resolució 662/VIII, de 24 de 
març de 2010, per la qual s’aprovava el dictamen de la 
Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta 
de Sant Joan, s’han portat a terme totes les recomanaci-
ons d’aquest dictamen en aquest àmbit?

Palau del Parlament, 8 de març de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació del Cos de Bombers de la 
Generalitat de comunicació directa amb els 
mitjans aeris per a les situacions de risc
Tram. 314-18190/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48983 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Tenint en compte la Resolució 662/VIII, de 24 de març 
de 2010, per la qual s’aprovava el dictamen de la Comis-
sió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de 
Sant Joan, s’ha portat a terme la recomanació que incor-
porava aquest dictamen consistent en dotar a les unitats 

d’intervenció del cos de bombers de comunicació directe 
amb els mitjans aeris per les situacions de risc?

Palau del Parlament, 8 de març de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la revisió del protocol de comunicació 
entre els diferents operatius d’emergència 
que participen en l’extinció d’incendis fores-
tals
Tram. 314-18191/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48984 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Tenint en compte la Resolució 662/VIII, de 24 de març 
de 2010, per la qual s’aprovava el dictamen de la Comis-
sió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de 
Sant Joan, s’ha portat a terme la recomanació que incor-
porava aquest dictamen consistent en revisar el protocol 
de comunicació entre els diferents operatius d’una emer-
gència?

Palau del Parlament, 8 de març de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la formació duta a terme el 2011 per a 
actualitzar els coneixements dels bombers 
en incendis forestals
Tram. 314-18192/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48985 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
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que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– En l’àmbit formatiu, quin tipus de formació es va dur a 
terme el 2011 per actualitzar els coneixements en incen-
dis forestals pels bombers? Quants bombers van realitzar 
aquesta formació? És cert que es van anul·lar la majoria 
de sessions formatives per manca d’alumnes? Creu el Go-
vern que això significa que els bombers «de parc» no es-
tan d’acord o desconfien del sistema actual d’extinció de 
foc forestal?

Palau del Parlament, 8 de març de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actualització de les instruccions de 
la divisió d’operacions dels bombers
Tram. 314-18193/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48986 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Tenint en compte la Resolució 662/VIII, de 24 de març 
de 2010, per la qual s’aprovava el dictamen de la Comis-
sió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de 
Sant Joan, s’ha portat a terme la recomanació que incor-
porava aquest dictamen consistent en actualitzar les ins-
truccions de la divisió d’operacions dels bombers? S’han 
creat nous protocols que garanteixin l’aplicació de les 
instruccions i la seguretat dels bombers en cas de risc 
d’atrapament? S’han portat tant l’actualització com els 
nous protocols a la comissió de seguretat i salut laboral 
del Cos de Bombers?

Palau del Parlament, 8 de març de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la convocatòria de places de coman-
dament per als parcs de bombers professi-
onals
Tram. 314-18194/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48987 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– En relació a l’organització del Cos de Bombers, i te-
nint en compte que segons els càlculs de la Direcció Ge-
neral de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments ca-
len aproximadament 170 caporals més per tal que tots els 
parcs de bombers professionals tinguin un comandament 
per torn, té previst el Govern convocar aquestes places? 
Quan? Té previst el Govern la creació de places de ser-
gents i oficials?

Palau del Parlament, 8 de març de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assumpció de funcions superiors per 
bombers de l’escala bàsica
Tram. 314-18195/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48988 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

Tenint en compte que d’acord amb la Llei de Bombers 
5/1994, de 4 de maig, hi ha 4 categories en el Cos de 
Bombers, que la primera categoria, l’escala bàsica (bom-
bers del grup D), té reconegudes unes funcions entre les 
quals no hi ha les de comandament, ni de suport sanitari, 
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però a dia d’avui, aproximadament uns 400 bombers són 
de l’escala bàsica, i la majoria realitzen aquestes funci-
ons: 

– Té constància el Govern que actualment hi ha bombers 
professionals de l’escala bàsica que estant assumint fun-
cions que no els hi corresponen?

– Quines actuacions té previst el Govern realitzar per tal 
de solucionar aquest problema?

– Quina és la recomanació que faria als bombers de l’es-
cala bàsica, quan en un supòsit d’emergència greu han 
d’assumir aquestes tasques, que segons la normativa ac-
tual, no tenen atribuïdes?

– Té intenció el Govern de convocar places de promoció 
interna de bombers de l’escala tècnica?

Palau del Parlament, 8 de març de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la creació de noves places de bomber
Tram. 314-18196/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48989 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Té previst el Govern la creació de noves places de bom-
ber, tenint en compte les jubilacions i el pas a segona ac-
tivitat d’alguns components del Cos de Bombers?

Palau del Parlament, 8 de març de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el millorament de la coordinació de les 
direccions de Protecció Civil i de Prevenció i 
Extinció d’Incendis i Salvaments
Tram. 314-18197/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 48990 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– És conegut que les Direccions de Protecció Civil i de 
Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments sovint so-
lapen els seus esforços i competències. En moments de 
crisi econòmica com l’actual, s’ha plantejat el Govern 
eliminar aquests solapaments i/o canviar l’estructura del 
Departament d’Interior per tal de millorar la seva coor-
dinació?

Palau del Parlament, 8 de març de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions del 2011 relatives al Lli-
bre verd de la política comuna de pesca
Tram. 314-18198/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 49064 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Mònica Lafuente de la Torre, diputada del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Durant l’any 2010 per part de la Comissió Europea es 
va iniciar el procés de Reforma de la Política Pesquera 
Comuna, mitjançant la publicació del Llibre Verd de la 
Política Comú de Pesca, reforma que ha de ser efectiva 
el 2013.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 
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– Què ha fet el Govern durant el 2011 fins avui pel que fa 
al Llibre Verd de la Política Comú de Pesca?

Palau del Parlament, 8 de març de 2012 

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a executar el pro-
jecte de la llotja comuna al nord de la Costa 
Brava
Tram. 314-18199/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 49065 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Mònica Lafuente de la Torre, diputada del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Part del futur del sector pesquer està en la capacitat de 
transformació del peix fresc i la comercialització.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Què farà el Govern per ajudar a la plena realització del 
projecte de llotja comuna que s’està gestant a la Costa 
Brava Nord?

Palau del Parlament, 8 de març de 2012 

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions del Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural amb relació als tonyinaires i 
llur situació
Tram. 314-18200/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 49066 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Mònica Lafuente de la Torre, diputada del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta 

la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quines són les accions del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural respecte 
dels pescadors tonyinaires?

– Quina avaluació fa el Departament d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natrual de la seva 
situació actual?

Palau del Parlament, 8 de març de 2012 

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els projectes relatius a la constitució 
de la Federació de Mariscadors del Delta de 
l’Ebre
Tram. 314-18201/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 49067 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Mònica Lafuente de la Torre, diputada del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– En quin punt es troben els projectes lligats a la consti-
tució de la Federació de Mariscadors del Delta de l’Ebre?

Palau del Parlament, 8 de març de 2012 

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’execució de les accions del Pla d’es-
talvi i eficiència energètica dels vaixells d’ar-
rossegament per al 2011 i les previstes per 
al 2012
Tram. 314-18202/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 49068 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Mònica Lafuente de la Torre, diputada del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– En quin punt es troba el Pla d’Estalvi i Eficiència ener-
gètica dels vaixells d’arrossegament de Catalunya?

– S’han implementat totes les accions previstes per l’any 
2011?

– Estan garantides les accions previstes pel 2012?

Palau del Parlament, 8 de març de 2012 

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la creació d’una reserva marina d’inte-
rès pesquer a Palamós i les illes Formigues 
(Baix Empordà)
Tram. 314-18203/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 49069 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Mònica Lafuente de la Torre, diputada del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– En quin punt es troba el projecte de creació d’una reser-
va marina d’interès pesquer a la zona de Palamós - Illes 
Formigues?

Palau del Parlament, 8 de març de 2012 

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el recurs contenciós administratiu in-
terposat contra l’acord de la Junta Electo-
ral de la Direcció General de Pesca i Acció 
Marítima pel qual s’anul·len les eleccions als 
òrgans de Govern de la Federació Territori-
al de Barcelona de les Confraries de Pesca-
dors
Tram. 314-18204/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 49070 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Mònica Lafuente de la Torre, diputada del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

El Sr. Antonio Marzoa Dopico va interposar un recurs 
contenciós-administratiu contra l’acord de la Junta Elec-
toral de la Direcció General de Pesca i Acció Marítima 
pel qual s’anul·len les eleccions als òrgans de Govern de 
la Federació Territorial de Barcelona de les confraries de 
pescadors.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– El recurs interposat pel Sr. Antonio Marzoa Dopico ha 
estat desestimat per Sentència?

– Quins són els aspectes bàsics d’aquesta Sentència res-
pecte de les obligacions de la Generalitat?

– Què s’ha fet des del Departament d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural per donar com-
pliment a la Sentència?

Palau del Parlament, 8 de març de 2012 

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la realització pel Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural d’un estudi de benchmarking 
del sistema de certificació de productes 
procedents de l’agricultura ecològica i inte-
grada a nivell estatal
Tram. 314-18205/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 49071 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Mònica Lafuente de la Torre, diputada del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– S’està realitzant des del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural un estudi 
de benchmarking del sistema de certificació de productes 
procedents de l’agricultura ecològica i integrada a nivell 
estatal?

Palau del Parlament, 8 de març de 2012 

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la participació del Consell Català de 
la Producció Agrària Ecològica en l’equip 
de seguiment i validació de les conclusi-
ons de l’estudi de benchmarking del sistema 
de certificació de productes procedents de 
l’agricultura ecològica i integrada a nivell es-
tatal que està fent el Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural
Tram. 314-18206/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 49072 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Mònica Lafuente de la Torre, diputada del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Participa el Consell Català de la Producció Agrària 
Ecològica (CCPAE) de l’equip de seguiment i validació 
de les conclusions de l’estudi que s’està realitzant des del 
Departament, d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural sobre benchmarking del sistema de 
certificació de productes procedents de l’agricultura eco-
lògica i integrada a nivell estatal?

Palau del Parlament, 8 de març de 2012 

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la raó i els objectius de l’estudi de 
benchmarking del sistema de certificació de 
productes procedents de l’agricultura ecolò-
gica i integrada a nivell estatal que està fent 
el Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural
Tram. 314-18207/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 49073 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Mònica Lafuente de la Torre, diputada del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin sentit i objectius té l’estudi que s’està realitzant 
des del Departament, d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural sobre benchmarking del sis-
tema de certificació de productes procedents de l’agricul-
tura ecològica i integrada a nivell estatal?

Palau del Parlament, 8 de març de 2012 

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la col·laboració o contractació d’algu-
na empresa privada en el marc de l’estudi de 
benchmarking del sistema de certificació de 
productes procedents de l’agricultura ecolò-
gica i integrada a nivell estatal que està fent 
el Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural
Tram. 314-18208/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 49074 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Mònica Lafuente de la Torre, diputada del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Col·labora o ha estat contractada alguna empresa priva-
da en el marc de l’estudi que s’està realitzant des del De-
partament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural sobre benchmarking del sistema de certi-
ficació de productes procedents de l’agricultura ecològica 
i integrada a nivell estatal? Si així fos, per quin cost?

Palau del Parlament, 8 de març de 2012 

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’explicació del Ministeri de Foment 
sobre la inadequació de la implantació del 
sistema ERTMS a la xarxa de rodalia
Tram. 314-18209/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 49173 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina explicació va rebre el Govern de la Generalitat 
del Ministeri de Foment sobre la inadequació d’implan-

tar el nou sistema de senyalització i circulació ERTMS a 
la xarxa de Rodalies de Catalunya?

Palau del Parlament, 9 de març de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la resposta a la proposta del Minis-
teri de Foment de no implantar el sistema 
ERTMS a la xarxa de rodalia
Tram. 314-18210/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 49174 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quan es va fer la proposta per part del Ministeri de 
Foment de no implantació del el nou sistema de senya-
lització i circulació ERTMS? Quina resposta va donar el 
Govern de la Generalitat?

Palau del Parlament, 9 de març de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els estudis dels avantatges de la im-
plantació del sistema ERTMS a la xarxa de 
rodalia
Tram. 314-18211/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 49175 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.
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Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Ha fet algun estudi la Generalitat sobre els avantatges 
que comportaria implantar el nou sistema de senyalitza-
ció i circulació ERTMS a la xarxa de Rodalies de Catalu-
nya? Quin grau d’optimització de la xarxa podria suposar 
la implantació d’aquest sistema?

Palau del Parlament, 9 de març de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el fabricant dels components i la tec-
nologia del sistema ERTMS
Tram. 314-18212/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 49176 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– On es fabriquen els components i la tecnologia del el 
nou sistema de senyalització i circulació ERTMS? Té co-
neixement el Govern de la Generalitat si l’empresa Als-
tom de Catalunya fan els components i la tecnologia del 
el nou sistema de senyalització i circulació ERTMS?

Palau del Parlament, 9 de març de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els sistemes de senyalització i circu-
lació ferroviària que s’utilitzen a les xarxes 
catalanes
Tram. 314-18213/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 49177 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Actualment quin sistema de senyalització i circulació 
ferroviària s’utilitza al xarxa de rodalies de Catalunya? I 
a la xarxa de FGC? I a la xarxa de TMB?

Palau del Parlament, 9 de març de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari de construcció dels nous 
accessos al port de Barcelona
Tram. 314-18214/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 49178 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines previsions de calendari té el Govern de la Ge-
neralitat respecte la construcció dels nous accessos al 
port de Barcelona?

Palau del Parlament, 9 de març de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el finançament de les obres dels nous 
accessos al port de Barcelona
Tram. 314-18215/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 49179 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines previsions té el Govern de la Generalitat res-
pecte el finançament de les obres dels nous accessos al 
port de Barcelona?

Palau del Parlament, 9 de març de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de l’evolució de vendes 
dels títols de transport metropolità
Tram. 314-18216/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 49181 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina previsió té el Govern de la Generalitat respecte 
l’evolució de vendes de títols de transport, T-10, T-50/30, 
T-Mes, T-Jove i T-Família?

Palau del Parlament, 9 de març de 2012 

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aportació de les administracions pre-
sents en els òrgans de direcció del Gran Te-
atre del Liceu del 2007 ençà i les previsions 
per al 2012
Tram. 314-18217/09

Formulació
Consol Prados Martínez, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 49188 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Consol Prados Martínez, diputada del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina ha estat l’aportació de totes les administracions 
presents en els òrgans de direcció del Liceu des de l’any 
2007 al 2011 i quina és la previsió d’aportacions per a 
l’any 2012?

Palau del Parlament, 9 de març de 2012 

Consol Prados Martínez
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ingressos propis del Gran Teatre 
del Liceu del 2007 ençà i les previsions per 
al 2012
Tram. 314-18218/09

Formulació
Consol Prados Martínez, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 49189 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Consol Prados Martínez, diputada del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins han estat els ingressos propis en el Liceu des de 
l’any 2007 al 2011, diferenciant entre venda d’entrades i 
altres ingressos? Quina és la previsió per al 2012?

Palau del Parlament, 9 de març de 2012 

Consol Prados Martínez
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ingressos del Gran Teatre del Li-
ceu per patrocinis i mecenatges del 2007 
ençà i les previsions per al 2012
Tram. 314-18219/09

Formulació
Consol Prados Martínez, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 49190 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Consol Prados Martínez, diputada del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins han estat els ingressos en el Liceu per patrocinis 
i mecenatges des del 2007 al 2011? Quina és la previsió 
per al 2012?

Palau del Parlament, 9 de març de 2012 

Consol Prados Martínez
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’usuaris del Gran Teatre 
del Liceu del 2007 al 2011
Tram. 314-18220/09

Formulació
Consol Prados Martínez, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 49191 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Consol Prados Martínez, diputada del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin nombre d’usuaris, assistents o visitants, ha tingut 
el Liceu durant els anys 2007 al 2011?

Palau del Parlament, 9 de març de 2012 

Consol Prados Martínez
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aportació de les administracions pre-
sents en els òrgans de direcció del Museu 
Nacional d’Art de Catalunya del 2007 ençà i 
les previsions per al 2012
Tram. 314-18221/09

Formulació
Consol Prados Martínez, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 49192 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Consol Prados Martínez, diputada del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina ha estat l’aportació de totes les administracions 
presents en els òrgans de direcció del Museu Nacional 
d’Art de Catalunya (MNAC) des de l’any 2007 al 2011 i 
quina és la previsió d’aportacions per a l’any 2012?

Palau del Parlament, 9 de març de 2012 

Consol Prados Martínez
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ingressos propis del Museu Nacio-
nal d’Art de Catalunya del 2007 ençà i les 
previsions per al 2012
Tram. 314-18222/09

Formulació
Consol Prados Martínez, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 49193 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Consol Prados Martínez, diputada del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins han estat els ingressos propis en el Museu Nacio-
nal d’Art de Catalunya des de l’any 2007 al 2011, diferen-
ciant entre venda d’entrades i altres ingressos? Quina és 
la previsió per al 2012?

Palau del Parlament, 9 de març de 2012 

Consol Prados Martínez
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ingressos del Museu Nacional 
d’Art de Catalunya per patrocinis i mecenat-
ges del 2007 ençà i les previsions per al 2012
Tram. 314-18223/09

Formulació
Consol Prados Martínez, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 49194 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Consol Prados Martínez, diputada del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins han estat els ingressos en el Museu Nacional 
d’Art de Catalunya (MNAC) per patrocinis i mecenatges 
des del 2007 al 2011? Quina és la previsió per al 2012?

Palau del Parlament, 9 de març de 2012 

Consol Prados Martínez
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’usuaris del Museu Nacio-
nal d’Art de Catalunya del 2007 al 2011
Tram. 314-18224/09

Formulació
Consol Prados Martínez, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 49195 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Consol Prados Martínez, diputada del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin nombre d’usuaris, assistents o visitants ha tingut 
el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) durant 
els anys 2007 al 2011?

Palau del Parlament, 9 de març de 2012 

Consol Prados Martínez
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aportació de les administracions pre-
sents en els òrgans de direcció del Museu 
d’Art Contemporani de Barcelona del 2007 
ençà i les previsions per al 2012
Tram. 314-18225/09

Formulació
Consol Prados Martínez, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 49196 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Consol Prados Martínez, diputada del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina ha estat l’aportació de totes les administracions 
presents en els òrgans de direcció del Museu d’Art Con-
temporani de Barcelona (MACBA) des de l’any 2007 al 
2011 i quina és la previsió d’aportacions per a l’any 2012?

Palau del Parlament, 9 de març de 2012 

Consol Prados Martínez
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ingressos propis del Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona del 2007 ençà i 
les previsions per al 2012
Tram. 314-18226/09

Formulació
Consol Prados Martínez, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 49197 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Consol Prados Martínez, diputada del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins han estat els ingressos propis del Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona (MACBA) des de l’any 2007 
al 2011, diferenciant entre venda d’entrades i altres in-
gressos? Quina és la previsió per al 2012?

Palau del Parlament, 9 de març de 2012 

Consol Prados Martínez
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ingressos del Museu d’Art Con-
temporani de Barcelona per patrocinis i me-
cenatges del 2007 ençà i les previsions per 
al 2012
Tram. 314-18227/09

Formulació
Consol Prados Martínez, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 49198 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Consol Prados Martínez, diputada del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins han estat els ingressos del Museu d’Art Contem-
porani de Barcelona (MACBA) per patrocinis i mece-
natges des del 2007 al 2011? Quina és la previsió per al 
2012?

Palau del Parlament, 9 de març de 2012 

Consol Prados Martínez
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’usuaris del Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona del 2007 al 2011
Tram. 314-18228/09

Formulació
Consol Prados Martínez, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 49199 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Consol Prados Martínez, diputada del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin nombre d’usuaris, assistents o visitants ha tingut 
el Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) 
durant els anys 2007 al 2011?

Palau del Parlament, 9 de març de 2012 

Consol Prados Martínez
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aportació de les administracions pre-
sents en els òrgans de direcció de L’Auditori 
del 2007 ençà i les previsions per al 2012
Tram. 314-18229/09

Formulació
Consol Prados Martínez, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 49200 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Consol Prados Martínez, diputada del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina ha estat l’aportació de totes les administracions 
presents en els òrgans de direcció de l’Auditori des del 
2007 al 2011 i quina és la previsió d’aportacions per a 
l’any 2012?

Palau del Parlament, 9 de març de 2012 

Consol Prados Martínez
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ingressos propis de L’Auditori del 
2007 ençà i les previsions per al 2012
Tram. 314-18230/09

Formulació
Consol Prados Martínez, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 49201 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Consol Prados Martínez, diputada del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins han estat els ingressos propis de l’Auditori des de 
l’any 2007 al 2011, diferenciant entre venda d’entrades i 
altres ingressos? Quina és la previsió per al 2011?

Palau del Parlament, 9 de març de 2012 

Consol Prados Martínez
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ingressos de L’Auditori per patroci-
nis i mecenatges del 2007 ençà i les previsi-
ons per al 2012
Tram. 314-18231/09

Formulació
Consol Prados Martínez, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 49202 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Consol Prados Martínez, diputada del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins han estat els ingressos de l’Auditori per patroci-
nis i mecenatges des del 2007 al 2011? Quina és la previ-
sió per al 2012?

Palau del Parlament, 9 de març de 2012 

Consol Prados Martínez
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’usuaris de L’Auditori del 
2007 al 2011
Tram. 314-18232/09

Formulació
Consol Prados Martínez, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 49203 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Consol Prados Martínez, diputada del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin nombre d’usuaris, assistents o visitants ha tingut 
l’Auditori durant els anys 2007 al 2011?

Palau del Parlament, 9 de març de 2012 

Consol Prados Martínez
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aportació de les administracions 
presents en els òrgans de direcció del Tea-
tre Nacional de Catalunya del 2007 ençà i les 
previsions per al 2012
Tram. 314-18233/09

Formulació
Consol Prados Martínez, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 49204 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Consol Prados Martínez, diputada del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina ha estat l’aportació de totes les administracions 
presents en els òrgans de direcció del Teatre Nacional de 
Catalunya (TNC) des de l’any 2007 al 2011 i quina és la 
previsió d’aportacions per a l’any 2012?

Palau del Parlament, 9 de març de 2012 

Consol Prados Martínez
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ingressos propis del Teatre Nacio-
nal de Catalunya del 2007 ençà i les previsi-
ons per al 2012
Tram. 314-18234/09

Formulació
Consol Prados Martínez, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 49205 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Consol Prados Martínez, diputada del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins han estat els ingressos propis del Teatre Nacio-
nal de Catalunya (TNC) des de l’any 2007 al 2011, dife-
renciant entre venda d’entrades i altres ingressos? Quina 
és la previsió per al 2012?

Palau del Parlament, 9 de març de 2012 

Consol Prados Martínez
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ingressos del Teatre Nacional de 
Catalunya per patrocinis i mecenatges del 
2007 ençà i les previsions per al 2012
Tram. 314-18235/09

Formulació
Consol Prados Martínez, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 49206 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Consol Prados Martínez, diputada del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins han estat els ingressos del Teatre Nacional de 
Catalunya (TNC) per patrocinis i mecenatges des del 
2007 al 2011? Quina és la previsió per al 2012?

Palau del Parlament, 9 de març de 2012 

Consol Prados Martínez
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’usuaris del Teatre Nacio-
nal de Catalunya del 2007 al 2011
Tram. 314-18236/09

Formulació
Consol Prados Martínez, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 49207 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Consol Prados Martínez, diputada del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin nombre d’usuaris, assistents o visitants ha tingut 
el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) durant els anys 
2007 al 2011?

Palau del Parlament, 9 de març de 2012 

Consol Prados Martínez
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aportació de les administracions pre-
sents en els òrgans de direcció de la Biblio-
teca de Catalunya del 2007 ençà i les previ-
sions per al 2012
Tram. 314-18237/09

Formulació
Consol Prados Martínez, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 49208 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Consol Prados Martínez, diputada del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina ha estat l’aportació de totes les administracions 
presents en els òrgans de direcció de la Biblioteca de Ca-
talunya des de l’any 2007 al 2011 i quina és la previsió 
d’aportacions per a l’any 2012?

Palau del Parlament, 9 de març de 2012 

Consol Prados Martínez
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ingressos propis de la Biblioteca 
de Catalunya del 2007 ençà i les previsions 
per al 2012
Tram. 314-18238/09

Formulació
Consol Prados Martínez, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 49209 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Consol Prados Martínez, diputada del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins han estat els ingressos propis de la Biblioteca de 
Catalunya des de l’any 2007 al 2011, diferenciant entre 
venda d’entrades i altres ingressos? Quina és la previsió 
per al 2012?

Palau del Parlament, 9 de març de 2012 

Consol Prados Martínez
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ingressos de la Biblioteca de Ca-
talunya per patrocinis i mecenatges del 2007 
ençà i les previsions per al 2012
Tram. 314-18239/09

Formulació
Consol Prados Martínez, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 49210 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Consol Prados Martínez, diputada del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins han estat els ingressos de la Biblioteca de Cata-
lunya per patrocinis i mecenatges des del 2007 al 2011? 
Quina és la previsió per al 2012?

Palau del Parlament, 9 de març de 2012 

Consol Prados Martínez
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’usuaris de la Biblioteca 
de Catalunya del 2007 al 2011
Tram. 314-18240/09

Formulació
Consol Prados Martínez, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 49211 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Consol Prados Martínez, diputada del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin nombre d’usuaris, assistents o visitants ha tingut 
la Biblioteca de Catalunya durant els anys 2007 al 2011?

Palau del Parlament, 9 de març de 2012 

Consol Prados Martínez
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aportació de les administracions pre-
sents en els òrgans de direcció del Museu 
de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya 
del 2007 ençà i les previsions per al 2012
Tram. 314-18241/09

Formulació
Consol Prados Martínez, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 49212 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Consol Prados Martínez, diputada del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina ha estat l’aportació de totes les administracions 
presents en els òrgans de direcció del Museu de la Cièn-
cia i la Tècnica des de l’any 2007 al 2011 i quina és la 
previsió d’aportacions per al 2012?

Palau del Parlament, 9 de març de 2012 

Consol Prados Martínez
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ingressos propis del Museu de 
la Ciència i de la Tècnica de Catalunya del 
2007 ençà i les previsions per al 2012
Tram. 314-18242/09

Formulació
Consol Prados Martínez, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 49213 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Consol Prados Martínez, diputada del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins han estat els ingressos propis del Museu de la 
Ciència i la Tècnica des de l’any 2007 al 23011, diferen-
ciant entre venda d’entrades i altres ingressos? Quina és 
la previsió per al 2012?

Palau del Parlament, 9 de març de 2012 

Consol Prados Martínez
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ingressos del Museu de la Ciència 
i de la Tècnica de Catalunya per patrocinis i 
mecenatges del 2007 ençà i les previsions 
per al 2012
Tram. 314-18243/09

Formulació
Consol Prados Martínez, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 49214 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Consol Prados Martínez, diputada del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins han estat els ingressos del Museu de la Ciència 
i la Tècnica per patrocinis i mecenatges des del 2007 al 
2011? Quina és la previsió per al 2012?

Palau del Parlament, 9 de març de 2012 

Consol Prados Martínez
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’usuaris del Museu de 
la Ciència i de la Tècnica de Catalunya del 
2007 al 2011
Tram. 314-18244/09

Formulació
Consol Prados Martínez, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 49215 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Consol Prados Martínez, diputada del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin nombre d’usuaris, assistents o visitants ha tingut 
el Museu de la Ciència i la Tècnica durant els anys 2007 
al 2011?

Palau del Parlament, 9 de març de 2012 

Consol Prados Martínez
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aportació de les administracions pre-
sents en els òrgans de direcció dels museus 
d’arqueologia del 2007 ençà i les previsions 
per al 2012
Tram. 314-18245/09

Formulació
Consol Prados Martínez, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 49216 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Consol Prados Martínez, diputada del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina ha estat l’aportació de totes les administracions 
presents en els òrgans de direcció del Museu d’Arqueo-
logia des de l’any 2007 al 2011 i quina és la previsió per 
al 2012?

Palau del Parlament, 9 de març de 2012 

Consol Prados Martínez
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ingressos propis dels museus d’ar-
queologia del 2007 ençà i les previsions per 
al 2012
Tram. 314-18246/09

Formulació
Consol Prados Martínez, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 49217 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Consol Prados Martínez, diputada del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins han estat els ingressos propis del Museu d’Ar-
queologia des de l’any 2007 al 2011, diferenciant entre 
venda d’entrades i altres ingressos? Quina és la previsió 
per al 2012?

Palau del Parlament, 9 de març de 2012 

Consol Prados Martínez
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ingressos dels museus d’arqueo-
logia per patrocinis i mecenatges del 2007 
ençà i les previsions per al 2012
Tram. 314-18247/09

Formulació
Consol Prados Martínez, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 49218 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Consol Prados Martínez, diputada del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins han estat els ingressos del Museu d’Arqueologia 
per patrocinis i mecenatges des del 2007 al 2011? Quina 
és la previsió per al 2012?

Palau del Parlament, 9 de març de 2012 

Consol Prados Martínez
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’usuaris dels museus d’ar-
queologia del 2007 al 2011
Tram. 314-18248/09

Formulació
Consol Prados Martínez, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 49219 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Consol Prados Martínez, diputada del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin nombre d’usuaris, assistents o visitants ha tingut 
el Museu d’Arqueologia durant els anys 2007 al 2011?

Palau del Parlament, 9 de març de 2012 

Consol Prados Martínez
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aportació de les administracions pre-
sents en els òrgans del Palau de la Música 
Catalana del 2007 ençà i les previsions per 
al 2012
Tram. 314-18249/09

Formulació
Consol Prados Martínez, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 49220 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Consol Prados Martínez, diputada del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina ha estat l’aportació de totes les administracions 
presents en els òrgans de direcció del Palau de la Música 
Catalana des de l’any 2007 al 2011 i quina és la previsió 
d’aportacions per a l’any 2012?

Palau del Parlament, 9 de març de 2012 

Consol Prados Martínez
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ingressos propis del Palau de la 
Música Catalana del 2007 ençà i les previsi-
ons per al 2012
Tram. 314-18250/09

Formulació
Consol Prados Martínez, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 49221 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Consol Prados Martínez, diputada del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quins han estat els ingressos propis del Palau de la Mú-
sica Catalana des de l’any 2007 al 2011, diferenciant en-
tre venda d’entrades i altres ingressos? Quina és la previ-
sió per al 2012?

Palau del Parlament, 9 de març de 2012 

Consol Prados Martínez
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ingressos del Palau de la Música 
Catalana per patrocinis i mecenatges del 
2007 ençà i les previsions per al 2012
Tram. 314-18251/09

Formulació
Consol Prados Martínez, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 49222 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Consol Prados Martínez, diputada del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quina han estat els ingressos del Palau de la Música 
Catalana per patrocinis i mecenatges des del 2007 al 
2011? Quina és la previsió per al 2012?

Palau del Parlament, 9 de març de 2012 

Consol Prados Martínez
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’usuaris del Palau de la 
Música Catalana del 2007 al 2011
Tram. 314-18252/09

Formulació
Consol Prados Martínez, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 49223 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Consol Prados Martínez, diputada del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pre-
gunta següent, per tal que li sigui contestada amb respos-
ta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parla-
mentari: 

– Quin nombre d’usuaris, assistents o visitants ha tingut 
el Palau de la Música Catalana durant els anys 2007 al 
2011?

Palau del Parlament, 9 de març de 2012 

Consol Prados Martínez
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la informació prèvia als professionals, 
veïns i usuaris del CAP Ronda Prim, de Ma-
taró (Maresme), sobre les obres de remode-
lació
Tram. 314-18253/09

Formulació
Consol Prados Martínez, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 49224 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Consol Prados Martínez, diputada, Josep M. Saba-
té Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamen-
tari: 

– Davant les obres de remodelació del CAP de la Ronda 
Prim de Mataró, han estat informats els professionals, els 
veïns i els usuaris prèviament?

Palau del Parlament, 9 de març de 2012 

Consol Prados Martínez Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures informatives previstes pel 
Departament de Salut sobre les obres del 
CAP Ronda Prim, de Mataró (Maresme)
Tram. 314-18254/09

Formulació
Consol Prados Martínez, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 49225 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Consol Prados Martínez, diputada, Josep M. Sabaté 
Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quines mesures informatives s’han previst per part del 
Departament de Salut per informar abans i durant el pro-
cés de les obres del CAP de la Ronda Prim de Mataró? Ha 
estat de manera coordinada amb l’Ajuntament de Mataró?

Palau del Parlament, 9 de març de 2012 

Consol Prados Martínez Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari i el pressupost de les 
obres del CAP Ronda Prim, de Mataró (Ma-
resme)
Tram. 314-18255/09

Formulació
Consol Prados Martínez, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 49226 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Consol Prados Martínez, diputada, Josep M. Sabaté 
Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin es el calendari i el pressupost de les obres del 
CAP de la Ronda Prim de Mataró?

Palau del Parlament, 9 de març de 2012 

Consol Prados Martínez Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’afectació de les obres del CAP Ron-
da Prim, de Mataró (Maresme), en els ser-
veis sanitaris d’aquest centre
Tram. 314-18256/09

Formulació
Consol Prados Martínez, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 49227 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Consol Prados Martínez, diputada, Josep M. Sabaté 
Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quina afectació té les obres del CAP de la Ronda Prim 
de Mataró sobre els serveis que en aquests moments es 
donen?

Palau del Parlament, 9 de març de 2012 

Consol Prados Martínez Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els serveis sanitaris als quals s’han 
de traslladar els usuaris del CAP Ronda 
Prim, de Mataró (Maresme), mentre durin les 
obres de remodelació
Tram. 314-18257/09

Formulació
Consol Prados Martínez, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 49228 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Consol Prados Martínez, diputada, Josep M. Sabaté 
Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamen-
tari: 

– A quins altres serveis sanitaris s’han de traslladar els 
usuaris mentre durin les obres del CAP de la Ronda Prim 
de Mataró?

Palau del Parlament, 9 de març de 2012 

Consol Prados Martínez Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris seguits per a establir els 
serveis sanitaris que han d’acollir els usuaris 
del CAP Ronda Prim, de Mataró (Maresme), 
mentre durin les obres de remodelació
Tram. 314-18258/09

Formulació
Consol Prados Martínez, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 49229 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 13.03.2012

A la Mesa del Parlament

Consol Prados Martínez, diputada, Josep M. Sabaté 
Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quins criteris s’han seguit per tal d’establir els serveis 
sanitaris que han d’acollir els usuaris del CAP de la Ron-
da Prim de Mataró mentre durin les obres?

Palau del Parlament, 9 de març de 2012 

Consol Prados Martínez Josep M. Sabaté Guasch
Diputada del GP SOC Diputat del GP SOC
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	Tram. 314-15107/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa anual en bonificacions de peatges per a residents o usuaris habituals els anys 2010 i 2011
	Tram. 314-15110/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per a prescindir del servei de prevenció de salut laboral del Departament d’Interior
	Tram. 314-15111/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació de les infermeries del Departament d’Interior
	Tram. 314-15112/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de la legislació en matèria de prevenció de riscos laborals per part del Departament d’Interior
	Tram. 314-15113/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació de la Generalitat a la Cimera del Canvi Climàtic de Durban
	Tram. 314-15221/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat del Pla de mitigació de les emissions 2013-2020
	Tram. 314-15222/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nou retard en la reducció d’emissions per a lluitar contra el canvi climàtic
	Tram. 314-15223/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els interessos que han marcat l’agenda del canvi climàtic
	Tram. 314-15224/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’avançament de la reducció d’emissions contaminants al 2020
	Tram. 314-15225/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la posada en marxa d’un fons verd pel clima posterior al 2012 sense finançament públic
	Tram. 314-15226/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla funcional i la redacció del projecte d’ampliació del consultori local Almeda, d’acord amb el conveni signat entre el Departament de Salut i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) per a
	Tram. 314-15227/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pla funcional, la redacció del projecte i l’inici de les obres del centre d’urgències d’atenció primària i del servei de diagnòstic per la imatge al barri de la Gavarra, d’acord amb el conveni signat entr
	Tram. 314-15228/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte d’obres de remodelació del CAP Cornellà-Gavarra, d’acord amb el conveni signat entre el Departament de Salut i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) per al període 2008-2013
	Tram. 314-15229/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adequació dels espais i l’ampliació del sector Ribera Salinas del CAP Martí Julià, d’acord amb el conveni signat entre el Departament de Salut i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) per a
	Tram. 314-15230/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte d’obres de remodelació del CAP Sant Ildefons, d’acord amb el conveni signat entre el Departament de Salut i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) per al període 2008-2013
	Tram. 314-15231/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adequació de les plantilles d’atenció primària amb relació a l’augment de població, d’acord amb el conveni signat entre el Departament de Salut i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) per 
	Tram. 314-15232/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la potenciació del control de l’anticoagulació oral als centres d’atenció primària, d’acord amb el conveni signat entre el Departament de Salut i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) per al
	Tram. 314-15233/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la implantació de la cirurgia menor, d’acord amb el conveni signat entre el Departament de Salut i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) per al període 2008-2013
	Tram. 314-15234/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre un nou model d’atenció a l’edat pediàtrica amb equips compartits, d’acord amb el conveni signat entre el Departament de Salut i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) per al període 2008-2013
	Tram. 314-15235/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la potenciació del protocol Prealt en adults i la implantació d’aquest protocol en nens, d’acord amb el conveni signat entre el Departament de Salut i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) p
	Tram. 314-15236/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el millorament dels circuits de diagnòstic ràpid del càncer establerts i la implantació del circuit de diagnòstic ràpid del càncer de bufeta i de pròstata, d’acord amb el conveni signat entre el Departament 
	Tram. 314-15237/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el consens de les guies de pràctica i terapèutiques entre l’atenció primària i l’atenció especialitzada, d’acord amb el conveni signat entre el Departament de Salut i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat (B
	Tram. 314-15238/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desenvolupament del programa d’atenció domiciliària urgent en salut mental, d’acord amb el conveni signat entre el Departament de Salut i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) per al perí
	Tram. 314-15239/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desenvolupament d’un sistema comú de triatge per a les urgències entre els centres d’atenció primària i els hospitals, d’acord amb el conveni signat entre el Departament de Salut i l’Ajuntament de Cornell
	Tram. 314-15240/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’establiment de circuits, fluxos i canals d’accés adequats entre el centre d’urgències d’atenció primària i els serveis d’urgències dels hospitals de referència, d’acord amb el conveni signat entre el Depar
	Tram. 314-15241/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el desenvolupament del cribratge poblacional del càncer de còlon i recte en la població diana, d’acord amb el conveni signat entre el Departament de Salut i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat (Baix Llobre
	Tram. 314-15242/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts concedits per a la rehabilitació d’habitatges el 2010 i el 2011
	Tram. 314-15261/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sol·licituds per a fer el test de l’edifici el 2010 i el 2011
	Tram. 314-15262/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els edificis sotmesos a la inspecció tècnica dels edificis en data del 19 de desembre de 2011
	Tram. 314-15263/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’unitats de tren dels Ferrocarrils de la Generalitat i dels serveis de rodalia i regionals de Renfe que estan en funcionament
	Tram. 314-15264/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les estacions de metro i dels Ferrocarrils de la Generalitat que estan en obres per a fer-les accessibles
	Tram. 314-15265/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els expedients i la construcció d’habitatges de protecció oficial el 2011
	Tram. 314-15266/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els drets liquidats i la recaptació del cànon de l’aigua el 2010 i el 2011
	Tram. 314-15267/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els habitatges i els contractes de lloguer de la borsa d’habitatges de lloguer el 2011
	Tram. 314-15268/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions econòmiques de les administracions participants al Contracte programa del transport públic de l’Autoritat del Transport Metropolità en el període 2007-2011
	Tram. 314-15269/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les validacions de títols integrats en el sistema tarifari integrat de l’Autoritat del Transport Metropolità del 2007 al 2011
	Tram. 314-15271/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contractes d’arrendament de trens dels operadors de transport públic en què participa la Generalitat
	Tram. 314-15272/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’ajuts nous per al pagament de lloguers que han estat concedits entre l’1 de gener i el 30 de novembre de 2011
	Tram. 314-15277/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import dels ajuts nous per al pagament de lloguers que han estat concedits entre l’1 de gener i el 30 de novembre de 2011
	Tram. 314-15278/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’ajuts nous per al pagament de quotes hipotecàries que han estat concedits entre l’1 de gener i el 30 de novembre de 2011
	Tram. 314-15279/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import dels ajuts nous per al pagament de quotes hipotecàries que han estat concedits entre l’1 de gener i el 30 de novembre de 2011
	Tram. 314-15280/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’ajuts per al pagament de lloguers que han estat denegats entre l’1 de gener i el 30 de novembre de 2011
	Tram. 314-15281/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’ajuts per al pagament de lloguers que han estat retirats entre l’1 de gener i el 30 de novembre de 2011
	Tram. 314-15282/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contractes de subministrament d’aigua potable als quals s’ha aplicat la tarifació social o bonificació per criteris socials en el cànon de l’aigua en data del 30 de novembre de 2011
	Tram. 314-15283/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les reduccions per l’aplicació de la tarifació social o bonificació per criteris socials en el cànon de l’aigua concedides a contractes de subministrament d’aigua potable en data del 30 de novemb
	Tram. 314-15284/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de contractes de subministrament d’aigua potable als quals s’ha aplicat la bonificació per criteris socials
	Tram. 314-15286/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les bonificacions per criteris socials aplicades a contractes de subministrament d’aigua
	Tram. 314-15287/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’activitat dels ecoparcs i la previsió per a construir-ne de nous
	Tram. 314-15307/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de la recollida selectiva del 2009 ençà
	Tram. 314-15308/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la producció i la despesa de les dessalinitzadores
	Tram. 314-15310/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ocupació il·legal dels habitatges públics
	Tram. 314-15311/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la recaptació del cànon de residus del 2010 ençà
	Tram. 314-15312/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a disminuir el nivell de trihalometans a l’aigua de consum a l’àrea metropolitana de Barcelona del 2010 ençà
	Tram. 314-15314/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el consum mitjà d’aigua per habitant del 2010 ençà
	Tram. 314-15315/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels projectes relatius a la Llei de barris
	Tram. 314-15316/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de petites i mitjanes empreses, treballadors autònoms i emprenedors que s’han beneficiat de les línies financeres de l’Institut Català de Finances en l’exercici 2011
	Tram. 314-15319/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import del pressupost acordat amb el Govern de l’Estat pel traspàs de la carretera N-II el 2010
	Tram. 314-15340/09
	Resposta del Govern


	Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’infraccions de trànsit detectades el 2010 i el 2011 per diversos radars
	Tram. 314-15483/09 a 314-15497/09, 314-15499/09 a 314-15520/09, 314-15522/09 a 314-15532/09, 314-15534/09 a 314-15573/09, 314-15575/09 a 314-15577/09, 314-15579/09 a 314-15582/09 i 314-15584/09 a 314-15688/09
	Resposta conjunta del Govern


	Preguntes al Govern a respondre per escrit sobre la recaptació per les infraccions de trànsit detectades el 2010 i el 2011 per diversos radars
	Tram. 314-15689/09 a 314-15703/09, 314-15705/09 a 314-15726/09, 314-15728/09 a 314-15738/09, 314-15740/09 a 314-15779/09, 314-15781/09 a 314-15783/09, 314-15785/09 a 314-15788/09 i 314-15790/09 a 314-15894/09
	Resposta conjunta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reducció de l’horari de funcionament de la unitat hemodinàmica de l’Hospital Joan XXIII, de Tarragona
	Tram. 314-15902/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les negociacions amb el grup nord-americà Las Vegas Sand sobre l’emplaçament d’un macrocomplex de lleure a Catalunya
	Tram. 314-15959/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les possibilitats que s’instal·li un macrocomplex de lleure a Catalunya
	Tram. 314-15960/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la repercussió en el producte interior brut de l’emplaçament a Catalunya del macrocomplex de lleure Las Vegas
	Tram. 314-15961/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el volum d’inversió derivat de l’emplaçament a Catalunya del macrocomplex de lleure Las Vegas
	Tram. 314-15962/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els llocs de treball que es poden crear amb l’emplaçament a Catalunya del macrocomplex de lleure Las Vegas
	Tram. 314-15963/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’emplaçament idoni per al macrocomplex de lleure Las Vegas
	Tram. 314-15964/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les modificacions legislatives que comportaria l’emplaçament a Catalunya del macrocomplex de lleure Las Vegas
	Tram. 314-15965/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació de la legislació per a fer possible l’emplaçament a Catalunya del macrocomplex de lleure Las Vegas
	Tram. 314-15966/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la predisposició del Govern de l’Estat a modificar la normativa per a afavorir la instal·lació del macrocomplex de lleure Las Vegas
	Tram. 314-15967/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte ambiental de l’emplaçament a Catalunya del macrocomplex de lleure Las Vegas
	Tram. 314-15968/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte energètic de l’emplaçament a Catalunya del macrocomplex de lleure Las Vegas
	Tram. 314-15969/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte sobre l’impacte paisatgístic de l’emplaçament a Catalunya del macrocomplex de lleure Las Vegas
	Tram. 314-15970/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’associació de la marca Catalunya amb el macrocomplex de lleure Las Vegas
	Tram. 314-15971/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els conflictes d’interessos dels membres dels consells d’administració dels consorcis sanitaris
	Tram. 314-15987/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els concursos públics i els contractes menors per a la prestació de serveis sanitaris que han estat adjudicats al Grup Serhs del 2000 ençà
	Tram. 314-15988/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre un possible conflicte d’interessos d’un membre del Consell d’Administració del Consorci de Salut i Social de Catalunya, SA
	Tram. 314-15989/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes d’inversió en infraestructures de GISA a Barcelona
	Tram. 314-16047/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ingressos percebuts del cànon de disposició de residus del 2009 al 2011
	Tram. 314-16106/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ingrés tributari derivat de l’impost sobre grans establiments comercials a Barcelona del 2009al 2011
	Tram. 314-16173/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ingrés tributari derivat del tram autonòmic de l’impost sobre la renda de les persones físiques a Barcelona del 2004 al 2011
	Tram. 314-16176/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ingrés tributari derivat de l’impost que grava les activitats de joc, d’envit o d’atzar a Barcelona el 2010 i el 2011
	Tram. 314-16177/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ingrés tributari derivat de l’impost sobre successions i donacions, a Barcelona, el 2010 i el 2011
	Tram. 314-16193/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ingrés tributari derivat de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, a Barcelona, el 2010 i el 2011
	Tram. 314-16197/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de petites i mitjanes empreses i autònoms que s’han beneficiat de les línies financeres de l’Institut Català de Finances a Barcelona el 2010 i el 2011
	Tram. 314-16199/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de tramitació i d’execució dels projectes relacionats amb la salut mental a Barcelona en data del 31 de desembre de 2011 i el cost definitiu dels equipaments que ja estan acabats
	Tram. 314-16243/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de tramitació i d’execució dels projectes relacionats amb els centres sociosanitaris a Barcelona en data del 31 de desembre de 2011 i el cost definitiu dels equipaments que ja estan acabats
	Tram. 314-16244/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’execució de la construcció dels centres d’atenció primària a Barcelona en data del 31 de desembre de 2011 i la previsió d’assignació de partida pressupostària el 2012
	Tram. 314-16245/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de tramitació dels projectes relatius a la salut mental a Barcelona inclosos en el Conveni de millora de la xarxa sanitària 2008-2015 i les partides pressupostàries assignades el 2011 i el 2012
	Tram. 314-16246/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de tramitació dels projectes relatius als centres sociosanitaris a Barcelona inclosos en el Conveni de millora de la xarxa sanitària 2008-2015 i les partides pressupostàries assignades el 2011 i el 2
	Tram. 314-16247/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de metges i infermers de l’atenció primària que hi ha a Barcelona en data del 31 de desembre de 2011
	Tram. 314-16248/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres d’atenció primària continuada i d’urgències d’atenció primària que hi ha a Barcelona en data del 31 de desembre de 2011
	Tram. 314-16249/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els centres d’atenció primària que hi ha a Barcelona en data del 31 de desembre de 2011
	Tram. 314-16250/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’execució de la construcció dels centres d’atenció primària a Barcelona en data del 31 de desembre de 2011 i el cost definitiu dels equipaments que ja estan acabats
	Tram. 314-16251/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de tramitació dels projectes relatius als centres hospitalaris a Barcelona en data del 31 de desembre de 2011 i el cost definitiu dels equipaments que ja estan acabats
	Tram. 314-16252/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nomenament de Ramon Bagó com a membre del Consell d’Administració del Consorci de Salut i Social de Catalunya i sobre l’adjudicació de contractes al Grup Serhs
	Tram. 314-16332/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre de llits disponibles a l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
	Tram. 314-16411/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre de llits disponibles, per tipus i especialitat, a l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
	Tram. 314-16412/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre de programacions quirúrgiques a l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
	Tram. 314-16413/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre de programacions quirúrgiques amb ingrés a l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
	Tram. 314-16414/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre de programacions quirúrgiques ambulatòries a l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
	Tram. 314-16415/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre de programacions de consultes externes a l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
	Tram. 314-16416/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre de programacions de proves diagnòstiques a l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
	Tram. 314-16417/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre d’urgències ateses a l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
	Tram. 314-16418/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre d’urgències amb ingrés ateses a l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
	Tram. 314-16419/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre d’urgències ambulatòries ateses a l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
	Tram. 314-16420/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de la contractació del Servei Català de la Salut amb l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
	Tram. 314-16421/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de la facturació a tercers obligats al pagament a l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
	Tram. 314-16422/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de les despeses anuals a l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
	Tram. 314-16423/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels ingressos a l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
	Tram. 314-16424/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels resultats comptables a l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
	Tram. 314-16425/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de l’endeutament a l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
	Tram. 314-16426/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de les inversions de l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
	Tram. 314-16427/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de les amortitzacions de l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
	Tram. 314-16428/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de les altes d’hospitalització a l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
	Tram. 314-16429/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de les altes d’hospitalització, per especialitats, a l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
	Tram. 314-16430/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre de consultes externes a l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
	Tram. 314-16431/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de les estades hospitalàries a l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
	Tram. 314-16432/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels indicadors de complexitat de l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
	Tram. 314-16433/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de la productivitat a l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
	Tram. 314-16434/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de la plantilla de l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
	Tram. 314-16435/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment del nivell d’activitat assistencial de l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
	Tram. 314-16436/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment de les especialitats mèdiques de l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
	Tram. 314-16437/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la continuïtat de l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa, com a centre hospitalari de referència a les Terres de l’Ebre
	Tram. 314-16438/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de llits de malalts aguts necessari perquè l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre), sigui viable i sostenible
	Tram. 314-16439/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de la plantilla de professionals, per categories, a l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
	Tram. 314-16440/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre de llits disponibles a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
	Tram. 314-16441/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre de llits disponibles, per tipus i especialitat, a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
	Tram. 314-16442/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre de programacions quirúrgiques a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
	Tram. 314-16443/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre de programacions quirúrgiques amb ingrés a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
	Tram. 314-16444/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre de programacions quirúrgiques ambulatòries a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
	Tram. 314-16445/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre de programacions de consultes externes a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
	Tram. 314-16446/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre de programacions de proves diagnòstiques a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
	Tram. 314-16447/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre d’urgències ateses a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
	Tram. 314-16448/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre d’urgències amb ingrés ateses a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
	Tram. 314-16449/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre d’urgències ambulatòries ateses a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
	Tram. 314-16450/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de la contractació del Servei Català de la Salut amb l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
	Tram. 314-16451/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de la facturació a tercers obligats al pagament a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
	Tram. 314-16452/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de les despeses anuals a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
	Tram. 314-16453/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels ingressos a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
	Tram. 314-16454/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels resultats comptables a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
	Tram. 314-16455/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de l’endeutament a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
	Tram. 314-16456/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de les inversions a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
	Tram. 314-16457/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de les amortitzacions en el període 2004-2011 de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
	Tram. 314-16458/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de les altes d’hospitalització de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
	Tram. 314-16459/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de les altes d’hospitalització, per especialitats, de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
	Tram. 314-16460/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre de consultes externes de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
	Tram. 314-16461/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució del nombre d’estades hospitalàries a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
	Tram. 314-16462/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels indicadors de complexitat de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
	Tram. 314-16463/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució dels indicadors de productivitat de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
	Tram. 314-16464/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de la plantilla de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
	Tram. 314-16465/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de la plantilla de professionals, per categories, a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
	Tram. 314-16469/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’evolució de l’anticoncepció d’emergència i de la interrupció voluntària de l’embaràs, quirúrgics i farmacològics, del 2006 al 2011 i la previsió per al període 2012-2015
	Tram. 314-16556/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’avaluació del Departament de Salut dels programes d’infermeria i dels treballs i acords amb el Consell de la Professió Infermera de Catalunya el 2011
	Tram. 314-16560/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reorganització dels serveis d’hemodinàmica de la xarxa hospitalària d’utilització pública
	Tram. 314-16567/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els temes tractats en la reunió entre el conseller de Benestar Social i Família i la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat del 23 de gener de 2012
	Tram. 314-16572/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els compromisos i acords assolits en la reunió entre el conseller de Benestar Social i Família i la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat del 23 de gener de 2012
	Tram. 314-16573/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reunió entre el conseller de Benestar Social i Família i la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat del 23 de gener de 2012
	Tram. 314-16574/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions de l’aplicació de la Llei de la dependència amb relació a la reunió entre el conseller de Benestar Social i Família i la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat del 23 de gener de 2012
	Tram. 314-16575/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acords de col·laboració relatius a la violència masclista assolits en la reunió entre el conseller de Benestar Social i Família i la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat del 23 de gener de 201
	Tram. 314-16576/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data d’aprovació del nou pla de polítiques de dones
	Tram. 314-16663/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la convocatòria de subvencions per a finançar polítiques de dones als ens locals el 2012
	Tram. 314-16672/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les converses entre el conseller d’Economia i Coneixement i el grup inversor Las Vegas Sands Corporation
	Tram. 314-16856/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades de mortalitat per grups d’edat, sexe i grups de patologies del 2000 al 2011
	Tram. 314-17641/09
	Resposta del Govern




	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 suport a les entitats socials
	Tram. 310-00172/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la connexió ferroviària del port de Tarragona
	Tram. 310-00173/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la intenció de la delegada del Govern de l’Estat d’obligar els ajuntaments a hissar la bandera espanyola
	Tram. 310-00174/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els afectats per les participacions preferents
	Tram. 310-00175/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Centre Recreatiu Turístic de Vila-seca i Salou
	Tram. 310-00176/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les informacions aparegudes a la premsa amb relació a les activitats del secretari general del Departament de Cultura
	Tram. 310-00177/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el model del transport públic i l’entrada en vigor del nou model tarifari
	Tram. 310-00178/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Mobile World Congress, que ha tingut lloc a Barcelona del 27 de febrer a l’1 de març de 2012
	Tram. 310-00179/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els objectius de les darreres actuacions i iniciatives del Departament d’Interior
	Tram. 310-00180/09
	Anunci


	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00110/09
	Anunci


	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00111/09
	Anunci


	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
	Tram. 317-00112/09
	Anunci


	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00113/09
	Anunci


	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política
	Tram. 317-00114/09
	Anunci


	Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
	Tram. 317-00115/09
	Anunci



	3.25.10.	Preguntes orals en comissió
	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’incompliment del mandat parlamentari amb relació a l’Escola Els Pins de Moja, d’Olèrdola (Alt Penedès)
	Tram. 311-02196/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les causes per les quals no ha pressupostat les obres de construcció del nou edifici de l’Escola Els Pins de Moja, d’Olèrdola (Alt Penedès)
	Tram. 311-02197/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió per a construir el nou edifici de l’Escola Els Pins de Moja, d’Olèrdola (Alt Penedès)
	Tram. 311-02198/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la posada en funcionament del nou edifici de l’Escola Jacint Verdaguer de la Granada (Alt Penedès)
	Tram. 311-02199/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la licitació i l’inici de les obres de construcció del nou edifici de l’Escola Jacint Verdaguer de la Granada (Alt Penedès)
	Tram. 311-02200/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el calendari d’aprovació del projecte del nou edifici de l’Escola Jacint Verdaguer de la Granada (Alt Penedès)
	Tram. 311-02201/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de construcció del nou edifici de l’Escola Pasífae, de Vilanova i la Geltrú (Garraf)
	Tram. 311-02202/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les causes de no haver pressupostat la construcció del nou edifici de l’Escola Pasífae, de Vilanova i la Geltrú (Garraf)
	Tram. 311-02203/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la normativa que avala els canvis fets en les llars d’infants de titularitat del Departament d’Ensenyament
	Tram. 311-02230/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de canviar el sistema de gestió de les llars d’infants de titularitat del Departament d’Ensenyament el curs 2012-2013
	Tram. 311-02231/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de canviar el sistema de beques i de bonificacions a les llars d’infants de titularitat del Departament d’Ensenyament a partir del curs 2012-2013
	Tram. 311-02232/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els canvis fets els darrers mesos en el sistema de gestió de les llars d’infants de titularitat del Departament d’Ensenyament
	Tram. 311-02233/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els impactes en les condicions laborals dels docents i en la qualitat de l’ensenyament que rep l’alumnat no universitari per l’aplicació de mesures excepcionals en les plantilles docents
	Tram. 311-02250/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el dèficit de les universitats generat per la retallada del pressupost
	Tram. 311-02286/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la pèrdua de docents, de personal d’administració i serveis i d’investigadors en les universitats públiques
	Tram. 311-02287/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la reducció de màsters, graus i optatives en les universitats públiques
	Tram. 311-02288/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la política de personal funcionari i laboral de les universitats públiques
	Tram. 311-02289/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la creació de la figura del comissionat de comptes a les universitats públiques
	Tram. 311-02290/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la política de taxes, beques i ajuts a les universitats públiques
	Tram. 311-02291/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’impacte de la reducció del pressupost per a universitats i recerca del Govern de l’Estat
	Tram. 311-02292/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’impacte del fet que l’Estat no impulsi els campus d’excel·lència internacional
	Tram. 311-02293/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la desconvocatòria de la reunió de la Comissió de Governança del 28 de febrer de 2012
	Tram. 311-02294/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius per a no haver convocat el Pacte nacional per a la recerca i la innovació
	Tram. 311-02295/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les propostes amb relació al model de recerca, els grups i centres i el finançament
	Tram. 311-02296/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les propostes per a superar el dèficit històric dels parcs científics dependents de les universitats públiques
	Tram. 311-02297/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les propostes del Programa Serra Húnter
	Tram. 311-02298/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’autonomia universitària
	Tram. 311-02299/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’universitats públiques
	Tram. 311-02300/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els projectes de cooperació interuniversitària
	Tram. 311-02301/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el projecte de llei de l’Agència de Qualitat Universitària
	Tram. 311-02302/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les universitats privades
	Tram. 311-02303/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pacte nacional per la universitat
	Tram. 311-02304/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el model contractual i retributiu dels grups professionals de les universitats
	Tram. 311-02305/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’atenció sanitària en horari nocturn al CAP L’Arboç
	Tram. 311-02306/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la reducció de jornada als interins de l’àrea de rehabilitació dels serveis penitenciaris
	Tram. 311-02307/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la consideració de l’àrea de rehabilitació dels serveis penitenciaris com a servei essencial per a la seguretat
	Tram. 311-02308/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la incidència que tindrà en la rehabilitació i reinserció socials dels presos la reducció de la jornada dels interins de l’àrea de rehabilitació dels serveis penitenciaris
	Tram. 311-02309/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les reduccions de jornada que s’aplicaran als interins dels serveis penitenciaris que no són els serveis de rehabilitació
	Tram. 311-02310/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la confirmació o el desmentiment que el cotxe sinistrat durant els aldarulls del 29 de febrer de 2012 a Barcelona va cremar perquè un agent dels Mossos d’Esquadra va acostar-hi un contenidor encès
	Tram. 311-02311/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’obertura d’una investigació i la depuració de responsabilitats en el Departament d’Interior davant les acusacions de la propietària del cotxe sinistrat durant els aldarulls del 29 de febrer de 20
	Tram. 311-02312/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pagament del cost del vehicle sinistrat durant els aldarulls del 29 de febrer de 2012 a Barcelona si es demostra que un agent dels Mossos d’Esquadra va estar-hi implicat
	Tram. 311-02313/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la instal·lació de dos radars a la carretera C-25 al pas per Osona i el Bages
	Tram. 311-02314/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius de la instal·lació de dos radars a la carretera C-25 al pas per Osona i el Bages
	Tram. 311-02315/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de denúncies des de la instal·lació de dos radars a la carretera C-25 al pas per Osona i el Bages
	Tram. 311-02316/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de persones denunciades més de tres vegades en una setmana d’ençà de la instal·lació de dos radars a la carretera C-25 al pas per Osona i el Bages
	Tram. 311-02317/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions davant les queixes dels afectats per dos radars instal·lats a la carretera C-25 al pas per Osona i el Bages
	Tram. 311-02318/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions previstes davant les queixes de mala senyalització del límit de velocitat a la carretera C-25 entre Sallent i Artés (Bages)
	Tram. 311-02319/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’afany recaptatori com a possible motiu per a instal·lar dos radars a la carretera C-25 al pas per Osona i el Bages
	Tram. 311-02320/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el trasllat de la presó de la Trinitat Vella a la Zona Franca
	Tram. 311-02321/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els efectes de l’aturada del trasllat de la presó de la Trinitat Vella en l’ús dels habitatges per als funcionaris associats a aquest centre
	Tram. 311-02322/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els litigis amb els funcionaris de la presó de la Trinitat Vella per la propietat dels habitatges per a funcionaris de presons associats a aquest centre
	Tram. 311-02323/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu pel qual els habitatges per a funcionaris de presons associats a la presó de la Trinitat Vella estan desocupats, abandonats i en mal estat
	Tram. 311-02324/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions a emprendre davant el mal estat dels habitatges per a funcionaris de presons associats a la presó de la Trinitat Vella
	Tram. 311-02325/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’interns que van al centre de dia de la presó de la Trinitat Vella
	Tram. 311-02326/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de treballadors destinats a la presó de la Trinitat Vella i la categoria que tenen
	Tram. 311-02327/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el projecte «Porta Trinitat» de remodelació urbana del barri de la Trinitat Vella, de Barcelona
	Tram. 311-02337/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les previsions de construcció d’un centre de dia per a gent gran als terrenys de Porta Trinitat, al districte de Sant Andreu, de Barcelona
	Tram. 311-02338/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les previsions de construcció d’una residència per a gent gran als terrenys de Porta Trinitat, al districte de Sant Andreu, de Barcelona
	Tram. 311-02339/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les previsions de construcció de pisos tutelats per a gent gran als terrenys de Porta Trinitat, al districte de Sant Andreu, de Barcelona
	Tram. 311-02340/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les previsions de construcció d’habitatges de lloguer social per a joves als terrenys de Porta Trinitat, al districte de Sant Andreu, de Barcelona
	Tram. 311-02341/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els compromisos amb l’Ajuntament de Barcelona per a la construcció d’un centre de dia per a gent gran als terrenys de Porta Trinitat, al districte de Sant Andreu, de Barcelona
	Tram. 311-02342/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els compromisos amb l’Ajuntament de Barcelona per a la construcció d’una residència per a gent gran als terrenys de Porta Trinitat, al districte de Sant Andreu, de Barcelona
	Tram. 311-02343/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els compromisos amb l’Ajuntament de Barcelona per a la construcció de pisos tutelats per a gent gran als terrenys de Porta Trinitat, al districte de Sant Andreu, de Barcelona
	Tram. 311-02344/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els compromisos amb l’Ajuntament de Barcelona per a la construcció d’habitatges de lloguer social per a joves als terrenys de Porta Trinitat, al districte de Sant Andreu, de Barcelona
	Tram. 311-02345/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions informatives i les negociacions amb les entitats veïnals per a la construcció d’un centre de dia per a gent gran als terrenys de Porta Trinitat, al districte de Sant Andreu, de Barcelon
	Tram. 311-02346/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions informatives i les negociacions amb les entitats veïnals per a la construcció d’una residència per a gent gran als terrenys de Porta Trinitat, al districte de Sant Andreu, de Barcelona
	Tram. 311-02347/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions informatives i les negociacions amb les entitats veïnals per a la construcció de pisos tutelats per a gent gran als terrenys de Porta Trinitat, al districte de Sant Andreu, de Barcelona
	Tram. 311-02348/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions informatives i les negociacions amb les entitats veïnals per a la construcció d’habitatges de lloguer social per a joves als terrenys de Porta Trinitat, al districte de Sant Andreu, de 
	Tram. 311-02349/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la consideració que té la construcció d’un centre de dia per a gent gran als terrenys de Porta Trinitat en l’ordre de prioritats per a la construcció d’aquests tipus de centres
	Tram. 311-02350/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la consideració que té la construcció d’una residència per a gent gran als terrenys de Porta Trinitat en l’ordre de prioritats per a la construcció d’aquests tipus de centres
	Tram. 311-02351/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la consideració que té la construcció de pisos tutelats per a gent gran als terrenys de Porta Trinitat en l’ordre de prioritats per a la construcció d’aquests tipus de pisos
	Tram. 311-02352/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la consideració que té la construcció d’habitatges de lloguer social per a joves als terrenys de Porta Trinitat en l’ordre de prioritats per a la construcció d’aquests tipus d’habitatges
	Tram. 311-02353/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les previsions de risc d’incendis per a l’estiu del 2012
	Tram. 311-02354/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’avançament de la campanya forestal del Cos de Bombers de la Generalitat
	Tram. 311-02355/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’ajudants d’ofici forestals que es contractaran el 2012
	Tram. 311-02356/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’augment de la durada dels contractes del personal laboral de reforç en l’extinció de focs forestals
	Tram. 311-02357/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el reforçament de les guàrdies dels bombers professionals durant la campanya forestal del 2012
	Tram. 311-02358/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de guàrdies complementàries del Cos de Bombers de la Generalitat en la campanya forestal del 2012
	Tram. 311-02359/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el compliment de les recomanacions del dictamen de la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
	Tram. 311-02360/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la dotació del Cos de Bombers de la Generalitat de comunicació directa amb els mitjans aeris per a les situacions de risc
	Tram. 311-02361/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la revisió del protocol de comunicació entre els diferents operatius d’emergència que participen en l’extinció d’incendis forestals
	Tram. 311-02362/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la formació duta a terme el 2011 per a actualitzar els coneixements dels bombers en incendis forestals
	Tram. 311-02363/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’actualització de les instruccions de la divisió d’operacions dels bombers
	Tram. 311-02364/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la convocatòria de places de comandament per als parcs de bombers professionals
	Tram. 311-02365/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’assumpció de funcions superiors per bombers de l’escala bàsica
	Tram. 311-02366/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la creació de noves places de bomber
	Tram. 311-02367/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el millorament de la coordinació de les direccions de Protecció Civil i de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments
	Tram. 311-02368/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’augment d’incendis forestals durant el primer trimestre del 2012
	Tram. 311-02377/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’advertiment fet pels sindicats de bombers setmanes abans dels incendis del Pirineu i l’Empordà amb relació a la situació de perill i de risc d’incendis
	Tram. 311-02378/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de revisar les retallades pressupostàries al Cos de Bombers de la Generalitat davant els incendis del primer trimestre del 2012 i les perspectives de la campanya d’estiu
	Tram. 311-02379/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de disminuir les contractacions de mitjans per a la campanya d’estiu del 2012 contra els incendis forestals
	Tram. 311-02380/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la disposició de mitjans humans i tècnics suficients per a atendre les necessitats de la campanya d’estiu del 2012 contra els incendis forestals
	Tram. 311-02381/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió d’avançar l’inici de la campanya d’estiu del 2012 contra els incendis forestals
	Tram. 311-02382/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió d’intensificar les campanyes d’informació i sensibilització per a prevenir els incendis forestals
	Tram. 311-02383/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’existència d’un local del grup Militia al barri del Clot, de Barcelona
	Tram. 311-02384/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la compatibilitat amb la legislació vigent de l’existència d’un local del grup Militia al barri del Clot, de Barcelona
	Tram. 311-02385/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions amb relació a l’existència d’un local del grup Militia al barri del Clot, de Barcelona
	Tram. 311-02386/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les dades de l’informe presentat per l’Agrupació de Bombers de Comissions Obreres de Catalunya relatives a les conseqüències de la manca d’efectius
	Tram. 311-02388/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els parcs de bombers que es van quedar sense personal durant els incendis del març de 2012 al Pirineu i a l’Empordà
	Tram. 311-02389/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els parcs de bombers en què es van haver de cobrir els serveis amb voluntaris durant els incendis del març de 2012 al Pirineu i a l’Empordà
	Tram. 311-02390/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals es va tancar el parc de bombers de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès) el 10 de març de 2012
	Tram. 311-02391/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius pels quals es van enviar agents rurals a emprovar-se pantalons d’uniforme el 8 de març de 2012 en horari laboral i havent estat activat el Pla Alfa de prevenció d’incendis
	Tram. 311-02392/09
	Anunci



	3.25.15.	Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els passatgers de la línia 4 de rodalia que utilitzen l’estació de Sant Vicenç de Calders i sobre el servei d’autobusos entre Vilafranca del Penedès, l’Arboç, el Vendrell i Tarragona
	Tram. 314-18056/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els descomptes als usuaris del sistema Ecovia-T
	Tram. 314-18057/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adquisició de trens per a la línia ferroviària de la Pobla de Segur (Pallars Jussà)
	Tram. 314-18058/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la subvenció del cost del bitllet a la línia ferroviària de la Pobla de Segur (Pallars Jussà)
	Tram. 314-18059/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conseqüències de les retallades en el serveis del la línia ferroviària de la Pobla de Segur (Pallars Jussà)
	Tram. 314-18060/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat i el manteniment de la línia ferroviària de la Pobla de Segur (Pallars Jussà)
	Tram. 314-18061/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis en l’estructura orgànica del Servei Meteorològic de Catalunya el 2011
	Tram. 314-18062/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’acord signat pel Departament de Benestar Social i Família amb les patronals del sector de serveis d’atenció a les persones amb discapacitat pel que fa a la reducció de mòduls
	Tram. 314-18063/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import rebut i l’import previst en aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
	Tram. 314-18064/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sol·licituds rebudes amb relació a la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
	Tram. 314-18065/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sol·licituds introduïdes a l’aplicació de l’Imserso amb relació a la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
	Tram. 314-18066/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els dictàmens emesos en aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
	Tram. 314-18067/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els dictàmens introduïts a l’aplicació de l’Imserso amb relació a la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
	Tram. 314-18068/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les persones amb dret a percebre ajuts en aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
	Tram. 314-18069/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el les persones amb dret a percebre ajuts introduïdes a l’aplicació de l’Imserso amb relació a la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
	Tram. 314-18070/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les prestacions atorgades en aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
	Tram. 314-18071/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les prestacions atorgades introduïdes a l’aplicació de l’Imserso amb relació a la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
	Tram. 314-18072/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que reben una prestació en aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
	Tram. 314-18073/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones amb dret a rebre una prestació en aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
	Tram. 314-18074/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones amb dret a rebre una prestació introduïdes a l’aplicació de l’Imserso amb relació a la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
	Tram. 314-18075/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que reben una prestació en aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
	Tram. 314-18076/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que reben una prestació introduïdes a l’aplicació de l’Imserso amb relació a la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
	Tram. 314-18077/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la moda i la mitjana de temps de resolució de les sol·licituds d’ajuts en aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
	Tram. 314-18078/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la moda i la mitjana de l’import de les prestacions atorgades en aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
	Tram. 314-18079/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la moda i la mitjana de l’import de les prestacions atorgades per copagament en aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
	Tram. 314-18080/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació dels trenta mil euros previstos a la partida Are - L’Estrella - Badalona
	Tram. 314-18081/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació apareguda al diari El País del 5 de març de 2012 amb relació a la facturació d’activitats privades del secretari general del Departament de Cultura i Llengua a l’Associació Catalana de Municipi
	Tram. 314-18082/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a aclarir la informació apareguda al diari El País del 5 de març de 2012 relativa a les activitats del secretari general del Departament de Cultura i Llengua
	Tram. 314-18083/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la intenció del conseller de Cultura i Llengua d’emprendre mesures amb relació a la informació apareguda al diari El País del 5 de març de 2012 relativa a les activitats del secretari general del seu departa
	Tram. 314-18084/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les responsabilitats polítiques del secretari general del Departament de Cultura i Llengua si es confirma la informació publicada pel diari El País del 5 de març de 2012
	Tram. 314-18085/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la confirmació o el desmentiment que el cotxe sinistrat durant els aldarulls del 29 de febrer de 2012 a Barcelona va cremar perquè un agent dels Mossos d’Esquadra va acostar-hi un contenidor encès
	Tram. 314-18086/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’obertura d’una investigació i la depuració de responsabilitats en el Departament d’Interior davant les acusacions de la propietària del cotxe sinistrat durant els aldarulls del 29 de febrer de 2012 a Barce
	Tram. 314-18087/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pagament del cost del vehicle sinistrat durant els aldarulls del 29 de febrer de 2012 a Barcelona si es demostra que un agent dels Mossos d’Esquadra va estar-hi implicat
	Tram. 314-18088/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a potenciar la internacionalització de l’empresa turística
	Tram. 314-18089/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tipus de mà d’obra que requeriria el complex Eurovegas
	Tram. 314-18090/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data previsible d’entrada en funcionament del complex Eurovegas
	Tram. 314-18091/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data previsible d’inici de les obres de construcció del projecte Eurovegas i l’ocupabilitat que generaria el primer any
	Tram. 314-18092/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la repercussió en l’economia del projecte Eurovegas respecte als altres dos projectes anunciats pel conseller d’Empresa i Ocupació
	Tram. 314-18093/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de complex turístic que considera més positiu per a l’economia
	Tram. 314-18094/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la superfície que ocuparia el complex turístic familiar en el projecte Eurovegas
	Tram. 314-18095/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la superfície que ocuparia el complex turístic familiar en el projecte xinès
	Tram. 314-18096/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les diferències entre els tres projectes de complex lúdic anunciats pel conseller d’Empresa i Ocupació
	Tram. 314-18097/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la compatibilitat dels tres projectes de complex lúdic
	Tram. 314-18098/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els emplaçaments que està valorant per a la instal·lació dels complexos lúdics
	Tram. 314-18099/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data d’instal·lació dels dos nous radars de la carretera C-25 a Osona i el Bages
	Tram. 314-18100/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de la instal·lació dels dos nous radars de la carretera C-25 a Osona i el Bages
	Tram. 314-18101/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de denúncies fetes des de la instal·lació dels dos nous radars de la carretera C-25 a Osona i el Bages
	Tram. 314-18102/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones denunciades més de tres vegades en una setmana pels nous radars de la carretera C-25 a Osona i el Bages
	Tram. 314-18103/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes davant les nombroses queixes pels dos nous radars de la carretera C-25 a Osona i el Bages
	Tram. 314-18104/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes davant les nombroses queixes per la mala senyalització de la limitació de velocitat a la carretera C-25 entre Sallent i Artés
	Tram. 314-18105/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’afany recaptatori en la instal·lació dels dos nous radars de la carretera C-25 a Osona i el Bages
	Tram. 314-18106/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte .Porta Trinitat. de remodelació urbana del barri de la Trinitat Vella, de Barcelona
	Tram. 314-18107/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions de construcció d’un centre de dia per a gent gran als terrenys de Porta Trinitat, al districte de Sant Andreu, de Barcelona
	Tram. 314-18108/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions de construcció d’una residència per a gent gran als terrenys de Porta Trinitat, al districte de Sant Andreu, de Barcelona
	Tram. 314-18109/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions de construcció de pisos tutelats per a gent gran als terrenys de Porta Trinitat, al districte de Sant Andreu, de Barcelona
	Tram. 314-18110/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions de construcció d’habitatges de lloguer social per a joves als terrenys de Porta Trinitat, al districte de Sant Andreu, de Barcelona
	Tram. 314-18111/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els compromisos amb l’Ajuntament de Barcelona per a la construcció d’un centre de dia per a gent gran als terrenys de Porta Trinitat, al districte de Sant Andreu, de Barcelona
	Tram. 314-18112/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els compromisos amb l’Ajuntament de Barcelona per a la construcció d’una residència per a gent gran als terrenys de Porta Trinitat, al districte de Sant Andreu, de Barcelona
	Tram. 314-18113/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els compromisos amb l’Ajuntament de Barcelona per a la construcció de pisos tutelats per a gent gran als terrenys de Porta Trinitat, al districte de Sant Andreu, de Barcelona
	Tram. 314-18114/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els compromisos amb l’Ajuntament de Barcelona per a la construcció d’habitatges de lloguer social per a joves als terrenys de Porta Trinitat, al districte de Sant Andreu, de Barcelona
	Tram. 314-18115/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions informatives i les negociacions amb les entitats veïnals per a la construcció d’un centre de dia per a gent gran als terrenys de Porta Trinitat, al districte de Sant Andreu, de Barcelona
	Tram. 314-18116/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions informatives i les negociacions amb les entitats veïnals per a la construcció d’una residència per a gent gran als terrenys de Porta Trinitat, al districte de Sant Andreu, de Barcelona
	Tram. 314-18117/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions informatives i les negociacions amb les entitats veïnals per a la construcció de pisos tutelats per a gent gran als terrenys de Porta Trinitat, al districte de Sant Andreu, de Barcelona
	Tram. 314-18118/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions informatives i les negociacions amb les entitats veïnals per a la construcció d’habitatges de lloguer social per a joves als terrenys de Porta Trinitat, al districte de Sant Andreu, de Barcelona
	Tram. 314-18119/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la consideració que té la construcció d’un centre de dia per a gent gran als terrenys de Porta Trinitat en l’ordre de prioritats per a la construcció d’aquests tipus de centres
	Tram. 314-18120/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la consideració que té la construcció d’una residència per a gent gran als terrenys de Porta Trinitat en l’ordre de prioritats per a la construcció d’aquests tipus de centres
	Tram. 314-18121/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la consideració que té la construcció de pisos tutelats per a gent gran als terrenys de Porta Trinitat en l’ordre de prioritats per a la construcció d’aquests tipus de pisos
	Tram. 314-18122/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la consideració que té la construcció d’habitatges de lloguer social per a joves als terrenys de Porta Trinitat en l’ordre de prioritats per a la construcció d’aquests tipus d’habitatges
	Tram. 314-18123/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nivell d’afectació dels proveïdors per la marxa de la producció del model d’automòbil Toledo de SEAT a la República Txeca
	Tram. 314-18124/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a afavorir que els proveïdors de SEAT serveixin altres factories del grup Volkswagen per la marxa de la producció del model d’automòbil Toledo a la República Txeca
	Tram. 314-18125/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte de la marxa de la producció del model d’automòbil Toledo de SEAT a la República Txeca en el nombre de llocs de treball de la indústria automobilística i auxiliar
	Tram. 314-18126/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement que tenia del trasllat de la fabricació del model d’automòbil Toledo de SEAT a la República Txeca
	Tram. 314-18127/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’impacte de la producció del model d’automòbil Toledo a la República Txeca en les factories catalanes de SEAT
	Tram. 314-18128/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assistència del secretari general de la Presidència a la reunió del Govern del 7 de febrer de 2012
	Tram. 314-18129/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assistència del secretari general de la Presidència a la reunió del Govern del 14 de febrer de 2012
	Tram. 314-18130/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assistència del secretari general de la Presidència a la reunió del Govern del 21 de febrer de 2012
	Tram. 314-18131/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assistència del secretari general de la Presidència a la reunió del Govern del 28 de febrer de 2012
	Tram. 314-18132/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’activitat professional i política del secretari general del Departament de Cultura i Llengua
	Tram. 314-18133/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el trasllat de la presó de la Trinitat Vella a la Zona Franca
	Tram. 314-18134/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes de l’aturada del trasllat de la presó de la Trinitat Vella en l’ús dels habitatges per als funcionaris associats a aquest centre
	Tram. 314-18135/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els litigis amb els funcionaris de la presó de la Trinitat Vella per la propietat dels habitatges per a funcionaris de presons associats a aquest centre
	Tram. 314-18136/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el motiu pel qual els habitatges per a funcionaris de presons associats a la presó de la Trinitat Vella estan desocupats, abandonats i en mal estat
	Tram. 314-18137/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions a emprendre davant el mal estat dels habitatges per a funcionaris de presons associats a la presó de la Trinitat Vella
	Tram. 314-18138/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’interns que van al centre de dia de la presó de la Trinitat Vella
	Tram. 314-18139/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de treballadors destinats a la presó de la Trinitat Vella i la categoria que tenen
	Tram. 314-18140/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la finalització de la construcció del carril VAO d’entrada a Barcelona
	Tram. 314-18141/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la variació de la simetria del tram inicial de l’avinguda Meridiana, de Barcelona
	Tram. 314-18142/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la insonorització del mur de contenció del carril VAO d’entrada a Barcelona
	Tram. 314-18143/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la insonorització del mur de contenció del carril VAO d’entrada a Barcelona per mitjà de jardineria vertical
	Tram. 314-18144/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per a la insonorització del mur de contenció del carril VAO d’entrada a Barcelona
	Tram. 314-18145/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la pacificació de la carretera de Ribes, de Barcelona
	Tram. 314-18146/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la transformació de la carretera de Ribes, de Barcelona, en un bulevard
	Tram. 314-18147/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cobriment de l’entrada a Barcelona per la carretera C-58
	Tram. 314-18148/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres de millorament que comporta la construcció del carril VAO al pas pel barri de la Trinitat Vella, de Barcelona
	Tram. 314-18149/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el coneixement que té d’una informació segons la qual trenta mil persones han estat excloses de rebre un ajut a la dependència reconegut el 2011
	Tram. 314-18150/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possible comunicació del Ministeri amb relació a una informació segons la qual trenta mil persones han estat excloses de rebre un ajut a la dependència reconegut el 2011
	Tram. 314-18151/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la manera que afecta Catalunya la mesura de deixar trenta mil persones sense rebre un ajut a la dependència reconegut el 2011
	Tram. 314-18152/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presentació del Pla de suport al tercer sector social
	Tram. 314-18153/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb la Taula del Tercer Sector Social
	Tram. 314-18154/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els departaments que treballen en el Pla de suport al tercer sector social
	Tram. 314-18155/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos destinats a les mesures previstes en el Pla de suport al tercer sector social
	Tram. 314-18156/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació a Catalunya de la modificació de la Llei de l’Estat 39/2006, de la dependència
	Tram. 314-18157/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones afectades per la modificació de la Llei de l’Estat 39/2006, de la dependència
	Tram. 314-18158/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació de la modificació de la Llei de l’Estat 39/2006, de la dependència, a persones que ja han estat valorades
	Tram. 314-18159/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aplicació de la modificació de la Llei de l’Estat 39/2006, de la dependència, a persones que ja disposen del Programa individual d’atenció
	Tram. 314-18160/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’inici i la finalització de les obres de l’escola Sant Llàtzer, de Tortosa (Baix Ebre)
	Tram. 314-18161/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llibertat d’expressió a propòsit de la retirada de pancartes i cartells d’un centre educatiu
	Tram. 314-18162/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’empresa que ha assumit el servei que oferia el Laboratori Clínic del Berguedà al CAP Berga i sobre el concurs per a aquesta adjudicació
	Tram. 314-18163/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la llista d’espera per a proves diagnòstiques i per a especialistes en data 31 de desembre de 2011
	Tram. 314-18164/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el temps d’espera màxim per als pacients amb patologia neoplàsica als hospitals del Siscat en data 31 de desembre de 2011
	Tram. 314-18165/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones amb patologia neoplàsica que estan en llista d’espera quirúrgica als hospitals del Siscat en data 31 de desembre de 2011
	Tram. 314-18166/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de desprogramacions quirúrgiques que afecten pacients amb patologia neoplàsica als hospitals del Siscat el 2011
	Tram. 314-18167/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la importància que considera que té la tasca de la xarxa d’escoles de La Bressola per al coneixement i l’extensió de l’ús del català a la Catalunya Nord
	Tram. 314-18168/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compromís amb l’ensenyament i l’ús del català a la Catalunya Nord d’acord amb les aportacions econòmiques que fa a la xarxa d’escoles de La Bressola
	Tram. 314-18169/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació econòmica per al manteniment de la xarxa d’escoles de La Bressola el 2012
	Tram. 314-18170/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la suficiència de les aportacions econòmiques a la xarxa d’escoles de La Bressola el 2012 amb vista a mantenir l’excel·lència pedagògica d’aquesta xarxa
	Tram. 314-18171/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la suficiència de les aportacions econòmiques a la xarxa d’escoles de La Bressola el 2012 amb vista a assegurar el funcionament i el manteniment d’aquesta xarxa
	Tram. 314-18172/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions amb les institucions cerdanes i de l’Estat francès per a mantenir la Bressola de Càldegues, a la Catalunya Nord
	Tram. 314-18173/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol o el conveni per a mantenir la xarxa d’escoles de La Bressola
	Tram. 314-18174/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tancament de centres de la xarxa d’escoles de La Bressola
	Tram. 314-18175/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions de risc d’incendis per a l’estiu del 2012
	Tram. 314-18176/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’avançament de la campanya forestal del Cos de Bombers de la Generalitat
	Tram. 314-18177/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat a la campanya forestal del 2012
	Tram. 314-18178/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pressupostos destinats a les campanyes forestals del 2010 i el 2011
	Tram. 314-18179/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat a la contractació de personal laboral de reforç en l’extinció de focs forestals per al 2012
	Tram. 314-18180/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat a la contractació de personal laboral de reforç en l’extinció de focs forestals del 2010 i el 2011
	Tram. 314-18181/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’ajudants d’ofici forestals que es contractaran el 2012
	Tram. 314-18182/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’augment de la durada dels contractes del personal laboral de reforç en l’extinció de focs forestals
	Tram. 314-18183/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost destinat a la contractació de mitjans aeris per a la campanya forestal del 2012
	Tram. 314-18184/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els pressupostos destinats a la contractació de mitjans aeris per a les campanyes forestals del 2010 i el 2011
	Tram. 314-18185/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d’un ajust pressupostari del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient que afecti el Cos de Bombers de la Generalitat
	Tram. 314-18186/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el reforçament de les guàrdies dels bombers professionals durant la campanya forestal del 2012
	Tram. 314-18187/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de guàrdies complementàries del Cos de Bombers de la Generalitat en la campanya forestal del 2012
	Tram. 314-18188/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment de les recomanacions del dictamen de la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
	Tram. 314-18189/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació del Cos de Bombers de la Generalitat de comunicació directa amb els mitjans aeris per a les situacions de risc
	Tram. 314-18190/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió del protocol de comunicació entre els diferents operatius d’emergència que participen en l’extinció d’incendis forestals
	Tram. 314-18191/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la formació duta a terme el 2011 per a actualitzar els coneixements dels bombers en incendis forestals
	Tram. 314-18192/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actualització de les instruccions de la divisió d’operacions dels bombers
	Tram. 314-18193/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la convocatòria de places de comandament per als parcs de bombers professionals
	Tram. 314-18194/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assumpció de funcions superiors per bombers de l’escala bàsica
	Tram. 314-18195/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la creació de noves places de bomber
	Tram. 314-18196/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el millorament de la coordinació de les direccions de Protecció Civil i de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments
	Tram. 314-18197/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions del 2011 relatives al Llibre verd de la política comuna de pesca
	Tram. 314-18198/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a executar el projecte de la llotja comuna al nord de la Costa Brava
	Tram. 314-18199/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb relació als tonyinaires i llur situació
	Tram. 314-18200/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes relatius a la constitució de la Federació de Mariscadors del Delta de l’Ebre
	Tram. 314-18201/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’execució de les accions del Pla d’estalvi i eficiència energètica dels vaixells d’arrossegament per al 2011 i les previstes per al 2012
	Tram. 314-18202/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la creació d’una reserva marina d’interès pesquer a Palamós i les illes Formigues (Baix Empordà)
	Tram. 314-18203/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el recurs contenciós administratiu interposat contra l’acord de la Junta Electoral de la Direcció General de Pesca i Acció Marítima pel qual s’anul·len les eleccions als òrgans de Govern de la Federació Terr
	Tram. 314-18204/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la realització pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural d’un estudi de benchmarking del sistema de certificació de productes procedents de l’agricultura ecològica i integra
	Tram. 314-18205/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica en l’equip de seguiment i validació de les conclusions de l’estudi de benchmarking del sistema de certificació de productes procedents de 
	Tram. 314-18206/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la raó i els objectius de l’estudi de benchmarking del sistema de certificació de productes procedents de l’agricultura ecològica i integrada a nivell estatal que està fent el Departament d’Agricultura, Rama
	Tram. 314-18207/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la col·laboració o contractació d’alguna empresa privada en el marc de l’estudi de benchmarking del sistema de certificació de productes procedents de l’agricultura ecològica i integrada a nivell estatal que
	Tram. 314-18208/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’explicació del Ministeri de Foment sobre la inadequació de la implantació del sistema ERTMS a la xarxa de rodalia
	Tram. 314-18209/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la resposta a la proposta del Ministeri de Foment de no implantar el sistema ERTMS a la xarxa de rodalia
	Tram. 314-18210/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis dels avantatges de la implantació del sistema ERTMS a la xarxa de rodalia
	Tram. 314-18211/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el fabricant dels components i la tecnologia del sistema ERTMS
	Tram. 314-18212/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els sistemes de senyalització i circulació ferroviària que s’utilitzen a les xarxes catalanes
	Tram. 314-18213/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari de construcció dels nous accessos al port de Barcelona
	Tram. 314-18214/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament de les obres dels nous accessos al port de Barcelona
	Tram. 314-18215/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de l’evolució de vendes dels títols de transport metropolità
	Tram. 314-18216/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació de les administracions presents en els òrgans de direcció del Gran Teatre del Liceu del 2007 ençà i les previsions per al 2012
	Tram. 314-18217/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ingressos propis del Gran Teatre del Liceu del 2007 ençà i les previsions per al 2012
	Tram. 314-18218/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ingressos del Gran Teatre del Liceu per patrocinis i mecenatges del 2007 ençà i les previsions per al 2012
	Tram. 314-18219/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris del Gran Teatre del Liceu del 2007 al 2011
	Tram. 314-18220/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació de les administracions presents en els òrgans de direcció del Museu Nacional d’Art de Catalunya del 2007 ençà i les previsions per al 2012
	Tram. 314-18221/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ingressos propis del Museu Nacional d’Art de Catalunya del 2007 ençà i les previsions per al 2012
	Tram. 314-18222/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ingressos del Museu Nacional d’Art de Catalunya per patrocinis i mecenatges del 2007 ençà i les previsions per al 2012
	Tram. 314-18223/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’usuaris del Museu Nacional d’Art de Catalunya del 2007 al 2011
	Tram. 314-18224/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació de les administracions presents en els òrgans de direcció del Museu d’Art Contemporani de Barcelona del 2007 ençà i les previsions per al 2012
	Tram. 314-18225/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ingressos propis del Museu d’Art Contemporani de Barcelona del 2007 ençà i les previsions per al 2012
	Tram. 314-18226/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ingressos del Museu d’Art Contemporani de Barcelona per patrocinis i mecenatges del 2007 ençà i les previsions per al 2012
	Tram. 314-18227/09
	Formulació
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