
1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O 
CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’execució i la posada en funcionament de les esco-
les de música previstes en el Pla d’equipaments educatius 
de Barcelona 2008-2011
Tram. 314-00182/09
Resposta del Govern p. 9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de sol·licituds per als estudis de música del curs 
2010-2011
Tram. 314-00187/09
Resposta del Govern p. 9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació econòmica de la Generalitat al finançament de 
les escoles de música a Barcelona del 2004 al 2008
Tram. 314-00192/09
Resposta del Govern p. 9

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places d’estudis de música a Barcelona
Tram. 314-00221/09
Resposta del Govern p. 9

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la decisió presa pel Consorci del Palau de la Músi-
ca el 18 de gener de 2011 amb relació al cas del presumpte 
desviament de fons
Tram. 311-00012/09
Anunci p. 10

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el canvi de posició dels serveis jurídics del De-
partament de la Presidència en l’elaboració dels informes 
d’im putació dels membres de Convergència Democràtica 
de Catalunya en el cas Palau
Tram. 311-00015/09
Anunci p. 10

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les raons del Consorci del Palau de la Música per 
a no imputar els membres de Convergència Democràtica 
de Catalunya presumptament relacionats amb el cas Palau
Tram. 311-00016/09
Anunci p. 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la informació a l’Ajuntament de Barcelona amb 
relació al canvi de criteri en la imputació de membres de 
Convergència Democràtica de Catalunya en el cas Palau
Tram. 311-00017/09
Anunci p. 11

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la informació al Ministeri de Cultura amb relació al 
canvi de criteri en la imputació de membres de Convergèn-
cia Democràtica de Catalunya en el cas Palau
Tram. 311-00018/09
Anunci p. 12

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els arguments per a defensar davant Yamaha el 
manteniment de la planta d’aquesta empresa a Palau-solità i 
Plegamans (Vallès Occidental)
Tram. 311-00028/09
Anunci p. 12

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les actuacions per a enfortir el sector de la moto-
cicleta
Tram. 311-00029/09
Anunci p. 12

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els canals emprats per a informar els treballadors 
de la planta de Yamaha a Palau-solità i Plegamans (Vallès 
Occidental) de la pèrdua dels llocs de treball
Tram. 311-00030/09
Anunci p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el motiu d’haver acceptat el tancament de la planta 
de Yamaha a Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental)
Tram. 311-00031/09
Anunci p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’assoliment d’acords amb Yamaha amb relació al 
tancament de la planta de Palau-solità i Plegamans (Vallès 
Occidental) sense haver-hi expedient de regulació d’ocupa-
ció ni tenir-ne coneixement el comitè d’empresa
Tram. 311-00032/09
Anunci p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les converses que ha mantingut amb el comitè 
d’empresa de la planta de Yamaha a Palau-solità i Plega-
mans (Vallès Occidental)
Tram. 311-00033/09
Anunci p. 14

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el procés negociador amb la direcció internacional 
de Yamaha amb relació al tancament de la planta de l’em-
presa a Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental)
Tram. 311-00034/09
Anunci p. 14
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els acords assolits amb Yamaha abans del 26 de 
gener amb relació al tancament de la planta de Palau-solità i 
Plegamans (Vallès Occidental)
Tram. 311-00035/09
Anunci p. 14

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el coneixement que tenia abans del 26 de gener 
dels plans de Yamaha de deslocalitzar la planta de Palau-
solità i Plegamans (Vallès Occidental)
Tram. 311-00036/09
Anunci p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la seva representació en la reunió del 26 de gener 
de 2011 amb el president del Govern de l’Estat
Tram. 311-00037/09
Anunci p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la informació al Parlament sobre el contingut 
de la reunió amb el president del Govern de l’Estat del 26 de 
gener de 2011
Tram. 311-00038/09
Anunci p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la conveniència que en una reunió institucional 
amb el president del Govern de l’Estat es tractin temes rela-
tius a pactes entre grups parlamentaris
Tram. 311-00039/09
Anunci p. 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les converses amb directius de Yamaha que ha 
mantingut el con seller d’Empresa i Ocupació
Tram. 311-00040/09
Anunci p. 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les converses mantingudes pel conseller d’Em-
presa i Ocupació amb la direcció internacional i catalana de 
Yamaha
Tram. 311-00041/09
Anunci p. 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els acords assolits pel Departament d’Empresa i 
Ocupació amb Yamaha
Tram. 311-00042/09
Anunci p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les reunions del conseller d’Empresa i Ocupació 
amb els representants dels treballadors de Yamaha
Tram. 311-00043/09
Anunci p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les raons per a donar per fet el tancament de 
la fàbrica de Yamaha a Palau-solità i Plegamans (Vallès Oc-
cidental) abans de la tramitació del tancament per l’autoritat 
laboral
Tram. 311-00044/09
Anunci p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les raons donades per Yamaha al Departa-
ment d’Empresa i Ocupació per al tancament de la planta de 
Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental)
Tram. 311-00045/09
Anunci p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la futura acceptació de tancament d’empreses per 
decisió corporativa
Tram. 311-00046/09
Anunci p. 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les iniciatives previstes per a mantenir el lideratge 
en el sector de la fabricació de motocicletes
Tram. 311-00047/09
Anunci p. 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les actuacions previstes per a dinamitzar el clúster 
de la motocicleta
Tram. 311-00048/09
Anunci p. 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el trasllat de treballadors a altres països com a 
fórmula futura en la política d’ocupació
Tram. 311-00049/09
Anunci p. 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el futur dels treballadors de Yamaha que es 
traslladaran a la factoria de l’Estat francès
Tram. 311-00050/09
Anunci p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les modificacions en la legislació de règim local
Tram. 311-00051/09
Anunci p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el règim jurídic local
Tram. 311-00052/09
Anunci p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la regulació d’una organització administrativa 
i territorial pròpia
Tram. 311-00053/09
Anunci p. 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la capacitat d’autoorganització territorial
Tram. 311-00054/09
Anunci p. 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la voluntat de desplegament dels articles de 
l’Estatut relatius a les vegueries
Tram. 311-00055/09
Anunci p. 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la voluntat de desplegar i aplicar la Llei 30/2010, 
de vegueries
Tram. 311-00056/09
Anunci p. 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la voluntat d’aplicar l’article 91 de l’Estatut
Tram. 311-00057/09
Anunci p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el compliment de l’obligació d’adaptar els serveis 
de la Generalitat a les vegueries
Tram. 311-00058/09
Anunci p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la superposició d’administracions en el cas que els 
consells de vegueria substituïssin les diputacions
Tram. 311-00059/09
Anunci p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el paper de les vegueries en el procés de reconei-
xement i desenvolupament territorial i com a eina de treball 
per a la defensa del territori
Tram. 311-00060/09
Anunci p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la consideració com a mesura sobrera en temps 
de crisi de la substitució de les diputacions pels consells de 
vegueria
Tram. 311-00061/09
Anunci p. 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la consideració com a mesura sobrera en temps 
de crisi de la substitució de les diputacions pels consells de 
vegueria en matèria de cooperació supralocal
Tram. 311-00062/09
Anunci p. 22
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la presentació al Parlament de les lleis de creació 
de les vegueries i de les iniciatives per a la constitució de 
les vegueries de les Terres de l’Ebre, de l’Alt Pirineu i de la 
Catalunya Central
Tram. 311-00063/09
Anunci p. 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la presentació al Parlament d’una memòria eco-
nòmica, social i d’impacte que justifiqui la no-creació de les 
vegueries
Tram. 311-00064/09
Anunci p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la repercussió social i política a les Terres de l’Ebre 
de la no-constitució de la vegueria de les Terres de l’Ebre
Tram. 311-00065/09
Anunci p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la dotació de mitjans de la vegueria de les Terres 
de l’Ebre
Tram. 311-00066/09
Anunci p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el compliment del compromís electoral de Conver-
gència i Unió en favor d’una vegueria per al Penedès
Tram. 311-00067/09
Anunci p. 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la presentació d’un projecte de llei de governs 
locals
Tram. 311-00068/09
Anunci p. 24

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
taxa de desocupació en data del 31 de desembre de 2010
Tram. 314-00549/09
Formulació p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’albergs de la Xarxa Nacional d’Albergs de Catalu-
nya i el nombre de pernoctacions el 2010
Tram. 314-00550/09
Formulació p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de titulars del Carnet Jove el 2010
Tram. 314-00551/09
Formulació p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
taxa de fracàs escolar el curs 2009-2010
Tram. 314-00552/09
Formulació p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’atenció i la prevenció policial de la mutilació genital feme-
nina
Tram. 314-00553/09
Formulació p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions per a lluitar contra la violència masclista
Tram. 314-00554/09
Formulació p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’atenció i la prevenció policial en els casos dels matrimonis 
forçats
Tram. 314-00555/09
Formulació p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions per a divulgar i promoure les mesures d’autoprotec-
ció per a les dones
Tram. 314-00556/09
Formulació p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions per a divulgar la prevenció de la violència masclista 
entre els joves i en l’àmbit familiar
Tram. 314-00557/09
Formulació p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
acords per a la construcció d’una residència per a la gent 
gran i centre de dia a Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat)
Tram. 314-00558/09
Formulació p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions dutes a terme amb relació al recurs d’incons-
titucionalitat presentat pel Govern de l’Estat contra la Llei 
4/2010, de consultes populars per via de referèndum
Tram. 314-00559/09
Formulació p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cost de la reedició del material de difusió del programa 
«Vacances en família» pel canvi de denominació del depar-
tament
Tram. 314-00560/09
Formulació p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
inclusió en la programació territorial de la construcció d’una 
residència i centre de dia al Prat de Llobregat (Baix Llobre-
gat)
Tram. 314-00561/09
Formulació p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions per a garantir un ensenyament de qualitat a Salt 
(Gironès)
Tram. 314-00562/09
Formulació p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
incidents provocats pels menors del CRAE La Ribera al barri 
de l’Havana, de Mataró (Maresme)
Tram. 314-00563/09
Formulació p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el tancament del CRAE La Ribera, al barri de l’Havana, de 
Mataró (Maresme)
Tram. 314-00564/09
Formulació p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures extraordinàries previstes per a donar suport a 
l’equip educatiu del CRAE de Salt (Gironès)
Tram. 314-00565/09
Formulació p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures previstes pel Departament d’Interior per a garantir 
la seguretat a Salt (Gironès)
Tram. 314-00566/09
Formulació p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dotació d’un reforç policial per afrontar els incidents violents 
a Salt (Gironès)
Tram. 314-00567/09
Formulació p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
polítiques transversals per a garantir la millora de la convi-
vència i la integració a Salt (Gironès)
Tram. 314-00568/09
Formulació p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els ajuts per al foment de la convivència i la integració de les 
persones immigrades a Salt (Gironès)
Tram. 314-00569/09
Formulació p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures concretes per a donar resposta als incidents 
ocorreguts a Salt (Gironès)
Tram. 314-00570/09
Formulació p. 30
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
equipaments hospitalaris paralitzats a causa de les restricci-
ons pressupostàries
Tram. 314-00571/09
Formulació p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
equipaments hospitalaris ajornats a causa de les restricci-
ons pressupostàries
Tram. 314-00572/09
Formulació p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a optimitzar la gestió de les visites mèdiques en 
els centres d’atenció primària
Tram. 314-00573/09
Formulació p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures previstes pel Departament de Salut per a garantir 
un sistema de salut més resolutiu i eficient
Tram. 314-00574/09
Formulació p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
cessió d’uns terrenys a l’Ajuntament del Prat de Llobregat 
(Baix Llobregat) per a la construcció d’una residència per a 
la tercera edat i centre de dia
Tram. 314-00575/09
Formulació p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
causes de l’aturada del servei de rodalia de Renfe a la línia 3 
el 22 de gener de 2011
Tram. 314-00576/09
Formulació p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions per a restablir el servei de rodalia de Renfe a la 
línia 3 el 22 de gener de 2011
Tram. 314-00577/09
Formulació p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures adoptades per a informar els usuaris de l’aturada 
del servei de rodalia de Renfe a la línia 3 el 22 de gener de 
2011
Tram. 314-00578/09
Formulació p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures adoptades per a traslladar els usuaris a llurs desti-
nacions el 22 de gener de 2011 a conseqüència de l’aturada 
del servei de rodalia de Renfe a la línia 3
Tram. 314-00579/09
Formulació p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aclariment de l’aturada de la línia 3 del servei de rodalia de 
Renfe del 22 de gener de 2011
Tram. 314-00580/09
Formulació p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de l’aturada de la línia 3 del servei de rodalia de Renfe 
del 22 de gener de 2011
Tram. 314-00581/09
Formulació p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
causes dels retards a les línies 1, 3 i 4 del servei de rodalia de 
Renfe del 24 de gener de 2011
Tram. 314-00582/09
Formulació p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
restabliment del servei a les línies 1, 3 i 4 del servei de roda-
lia de Renfe del 24 de gener de 2011
Tram. 314-00583/09
Formulació p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
informació als usuaris sobre els retards a les línies 1, 3 i 4 del 
servei de rodalia de Renfe del 24 de gener de 2011
Tram. 314-00584/09
Formulació p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
trasllats dels usuaris a llurs destinacions pels retards a les 
línies 1, 3 i 4 del servei de rodalia de Renfe del 24 de gener 
de 2011
Tram. 314-00585/09
Formulació p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de l’aturada de les línies 1, 3 i 4 del servei de rodalia de 
Renfe del 24 de gener de 2011
Tram. 314-00586/09
Formulació p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
manteniment de la comissaria dels Mossos d’Esquadra de 
Girona
Tram. 314-00587/09
Formulació p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de les obres de la seu regional dels Mossos d’Es-
quadra a Salt (Gironès)
Tram. 314-00588/09
Formulació p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
manteniment del calendari d’obres de la seu regional dels 
Mossos d’Esquadra a Salt (Gironès)
Tram. 314-00589/09
Formulació p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
limitació de la velocitat a l’entrada de les grans ciutats
Tram. 314-00590/09
Formulació p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
valoració del conseller d’Interior de les mesures de limitació 
de la velocitat aplicades pel govern anterior
Tram. 314-00591/09
Formulació p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compliment del conveni per al tancament de l’abocador de 
residus de Santa Maria de Palautordera (Vallès Oriental)
Tram. 314-00592/09
Formulació p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
Delegació del Govern a França
Tram. 314-00593/09
Formulació p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
Delegació del Govern al Regne Unit
Tram. 314-00594/09
Formulació p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
Delegació del Govern a Alemanya
Tram. 314-00595/09
Formulació p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
Delegació del Govern als Estats Units d’Amèrica
Tram. 314-00596/09
Formulació p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
Delegació del Govern a l’Argentina
Tram. 314-00597/09
Formulació p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
situació de la delegació del Govern a Mèxic
Tram. 314-00598/09
Formulació p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
mal funcionament del servei de rodalia de Renfe del 24 al 26 
de gener de 2011
Tram. 314-00599/09
Formulació p. 38
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import de les devolucions realitzades pel mal funcionament 
del servei de rodalia de Renfe del 24 al 26 de gener de 2011
Tram. 314-00600/09
Formulació p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
dimissió del president del Comitè d’Ètica policial
Tram. 314-00601/09
Formulació p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius de la derogació del Codi d’ètica de la Policia de 
Catalunya
Tram. 314-00602/09
Formulació p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
articles que considera que són adequats del Codi d’ètica de 
la Policia de Catalunya
Tram. 314-00603/09
Formulació p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
presentació del projecte d’un nou codi d’ètica policial
Tram. 314-00604/09
Formulació p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nomenament dels nous membres del Comitè d’Ètica policial
Tram. 314-00605/09
Formulació p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions per a contrarestar la influència de la derogació del 
Codi d’ètica de la Policia de Catalunya en la imatge del Cos 
de Mossos d’Esquadra
Tram. 314-00606/09
Formulació p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
consolidació d’una companyia aèria de capital català
Tram. 314-00607/09
Formulació p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
suport de l’Administració pública catalana a la consolidació 
d’una companyia aèria de capital català
Tram. 314-00608/09
Formulació p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
del seu portaveu amb relació a la companyia aèria Spanair
Tram. 314-00609/09
Formulació p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
objectius per a la millora del servei de trens regionals ope-
rats per Renfe el 2011
Tram. 314-00610/09
Formulació p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els objectius per a la millora del servei de trens de rodalia 
operats per Renfe el 2011
Tram. 314-00611/09
Formulació p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
seva responsabilitat en el servei de trens de rodalia operats 
per Renfe
Tram. 314-00612/09
Formulació p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
informació donada als usuaris els trens de rodalia durant la 
suspensió del servei pel conflicte laboral amb els maquinis-
tes del gener de 2011
Tram. 314-00613/09
Formulació p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
serveis de transport alternatius als trens de rodalia durant la 
suspensió del servei pel conflicte laboral amb els maquinis-
tes del gener de 2011
Tram. 314-00614/09
Formulació p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a garantir el servei de rodalia durant la suspen-
sió del servei pel conflicte laboral amb els maquinistes del 
gener de 2011
Tram. 314-00615/09
Formulació p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reunió entre el conseller de Territori i Sostenibilitat i els res-
ponsables de Rodalies de Catalunya sobre el funcionament 
dels serveis de trens
Tram. 314-00616/09
Formulació p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’agenda del conseller i dels alts càrrecs responsables de 
transport i mobilitat per a resoldre la crisi generada per l’atu-
rada del servei de rodalia operat per Renfe del gener de 2011
Tram. 314-00617/09
Formulació p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions per a evitar la generalització del conflicte després 
de l’aturada del servei de rodalia operat per Renfe del gener 
de 2011
Tram. 314-00618/09
Formulació p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reunió entre Renfe i el sindicat SEMAF en què la Generalitat 
no ha estat present
Tram. 314-00619/09
Formulació p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures per a donar compliment al compromís del pre-
sident de la Generalitat d’aprovar instruments de fiscalitat 
ambiental
Tram. 314-00620/09
Formulació p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data per a aprovar instruments de fiscalitat ambiental
Tram. 314-00621/09
Formulació p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’adjudicació de la construcció del Centre Intermodal del 
Baix Llobregat
Tram. 314-00622/09
Formulació p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la redacció de l’estudi d’impacte ambiental en el projecte 
d’adequació i millora paisatgística de l’entorn del camí de la 
Bunyola, del Prat de Llobregat
Tram. 314-00623/09
Formulació p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost del funcionament dels serveis d’ocupació jove el 2010
Tram. 314-00624/09
Formulació p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts atorgats a Aspro Ocio, SA, del 1993 ençà
Tram. 314-00625/09
Formulació p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les dades d’immissió dels punts de mesurament automàtic 
i manual a la zona de protecció especial de la Regió Metro-
politana de Barcelona
Tram. 314-00626/09
Formulació p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els efectes dels contaminants de l’aire en la reducció de la 
implantació de la limitació de la velocitat als accessos a Bar-
celona
Tram. 314-00627/09
Formulació p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
efectes de l’aplicació de les mesures incloses en el Pla d’ac-
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tuació per a la millora de la qualitat de l’aire en la reducció 
de les emissions
Tram. 314-00628/09
Formulació p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures per a complir les directrius de la Unió Europea 
relatives a la presència de contaminants en l’aire
Tram. 314-00629/09
Formulació p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
persona responsable en matèria de medi ambient
Tram. 314-00630/09
Formulació p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els estudis tècnics que han motivat la decisió de canviar la 
limitació de la velocitat als accessos a Barcelona
Tram. 314-00631/09
Formulació p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la sol·licitud d’una moratòria a la Comissió Europea per a 
assolir els nivells de qualitat de l’aire establerts per la Unió 
Europea
Tram. 314-00632/09
Formulació p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a assolir els nivells de contaminació atmosfèri-
ca establerts per la Unió Europea
Tram. 314-00633/09
Formulació p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la direcció general responsable d’impulsar la diversificació 
laboral de les dones
Tram. 314-00634/09
Formulació p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
direcció general responsable d’impulsar la igualtat d’opor-
tunitats a les empreses i la conciliació de la vida laboral i 
personal
Tram. 314-00635/09
Formulació p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
direcció general responsable d’impulsar la inserció sociola-
boral dels col·lectius vulnerables o amb risc d’exclusió
Tram. 314-00636/09
Formulació p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la direcció general responsable d’impulsar la creació d’em-
preses d’inserció i inclusives i de millorar-ne la productivitat
Tram. 314-00637/09
Formulació p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
direcció general responsable d’impulsar la inserció laboral 
de persones amb discapacitat o malaltia mental i de pro-
moure i consolidar els centres especials de treball
Tram. 314-00638/09
Formulació p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
direcció general responsable d’impulsar la reinserció laboral 
de les dones víctimes de la violència masclista
Tram. 314-00639/09
Formulació p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
seva representació en la reunió del 26 de gener de 2011 amb 
el president del Govern de l’Estat
Tram. 314-00640/09
Formulació p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
informació al Parlament sobre el contingut de la reunió amb 
el president del Govern de l’Estat del 26 de gener de 2011
Tram. 314-00641/09
Formulació p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
conveniència que en una reunió institucional amb el presi-

dent del Govern de l’Estat es tractin temes relatius a pactes 
entre grups parlamentaris
Tram. 314-00642/09
Formulació p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les converses amb directius de Yamaha que ha mantingut el 
conseller d’Empresa i Ocupació
Tram. 314-00643/09
Formulació p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
converses mantingudes pel conseller d’Empresa i Ocupació 
amb la direcció internacional i catalana de Yamaha
Tram. 314-00644/09
Formulació p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els acords assolits pel Departament d’Empresa i Ocupació 
amb Yamaha
Tram. 314-00645/09
Formulació p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reunions del conseller d’Empresa i Ocupació amb els repre-
sentants dels treballadors de Yamaha
Tram. 314-00646/09
Formulació p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
raons per a donar per fet el tancament de la fàbrica de Ya-
maha a Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental) abans 
de la tramitació del tancament per l’autoritat laboral
Tram. 314-00647/09
Formulació p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les raons donades per Yamaha al Departament d’Empresa 
i Ocupació per al tancament de la planta de Palau-solità i 
Plegamans (Vallès Occidental)
Tram. 314-00648/09
Formulació p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la futura acceptació de tancament d’empreses per decisió 
corporativa
Tram. 314-00649/09
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
iniciatives previstes per a mantenir el lideratge en el sector 
de la fabricació de motocicletes
Tram. 314-00650/09
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions previstes per a dinamitzar el clúster de la moto-
cicleta
Tram. 314-00651/09
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
trasllat de treballadors a altres països com a fórmula futura 
en la política d’o cupació
Tram. 314-00652/09
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
futur dels treballadors de Yamaha que es traslladaran a la 
factoria de l’Estat francès
Tram. 314-00653/09
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els préstecs concedits per l’Institut Català de Finances a les 
empreses accionistes d’Iniciatives Empresarials Aeronàuti-
ques, SA, o de Spanair
Tram. 314-00654/09
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
aportacions al capital d’Iniciatives Empresarials Aeronàuti-
ques, SA, o de Spanair
Tram. 314-00655/09
Formulació p. 54
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
sol·licitud d’informació per part de les autoritats en matèria 
de competència de la Unió Europea amb relació als ajuts, 
els crèdits i l’aportació de capital a Iniciatives Empresarials 
Aeronàutiques, SA, o a Spanair
Tram. 314-00656/09
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
participació de Cimalsa, Avançsa, Fira de Barcelona i Ca-
talana d’Iniciatives en el capital d’Iniciatives Empresarials 
Aeronàutiques, SA, i de Spanair
Tram. 314-00657/09
Formulació p. 55

3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals

3.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre el tractament informatiu a Televisió de Cata-
lunya de la presentació de la nova candidata del Partit dels 
Socialistes de Catalunya a l’alcaldia de Barcelona
Tram. 325-00009/09
Formulació p. 56

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre el tractament informatiu a les emissores de 
Catalunya Ràdio de la presentació de la nova candidata del 
Partit dels Socialistes de Catalunya a l’alcaldia de Barcelona
Tram. 325-00010/09
Formulació p. 56

NOTES
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sol·licituds per als estu-
dis de música del curs 2010-2011
Tram. 314-00187/09

Resposta del Govern
Reg. 996 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00182/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aportació econòmica de la Generali-
tat al finançament de les escoles de música 
a Barcelona del 2004 al 2008
Tram. 314-00192/09

Resposta del Govern
Reg. 996 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00182/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places d’estudis de mú-
sica a Barcelona
Tram. 314-00221/09

Resposta del Govern
Reg. 996 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00182/09.

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.25. PREGUNTES AL GOVERN

1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat d’execució i la posada en funci-
onament de les escoles de música previstes 
en el Pla d’equipaments educatius de Bar-
celona 2008-2011
Tram. 314-00182/09

Resposta del Govern
Reg. 996 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00182/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’execució i la posada en funcionament de les es-
coles de música previstes en el Pla d’equipaments educa-
tius de Barcelona 2008-2011

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Jordi Cornet i Serra

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a les ini-
ciatives amb número de tramitació 314-00182/09, 314-
00187/09, 314-00192/09 i 314-00221/09 i s’informa del 
següent:

La titularitat de les escoles públiques de música és dels 
ajuntaments i la seva gestió correspon, doncs, als ens lo-
cals.

Barcelona, 24 de gener de 2011

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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de la Generalitat de Catalunya i que CDC forma part de 
l’actual Govern de la Generalitat, el nostre grup parla-
mentari vol saber:

– ¿Quins han estat els motius polítics per prendre aques-
ta decisió?

– ¿En base a quin informe jurídic s’ha pres?

– ¿Des de quin principi jurídic es discrepa del planteja-
ment de la fiscalia, és a dir, el ministeri públic?

– Aquesta decisió, ¿ha estat comunicada i consensuada 
amb les altres administracions representades al Consorci 
(Ajuntament de Barcelona i Estat espanyol)?

– Si no ha estat així, ¿per quins motius?

– ¿En quina reunió del Consorci es va prendre aquesta 
decisió?

– ¿En quina acta es recull el debat d’aquesta reunió?

– ¿Poden traslladar aquesta acta als diferents grups par-
lamentaris?

– ¿Quines mesures ha impulsat el Govern de la Genera-
litat per tal d’aclarir el presumpte desviament de fons del 
Palau de la Música cap a la Fundació Trias Fargas i el 
Partit per a la Independència?

– ¿Quines mesures ha pres el Govern de la Generalitat 
per tal de preservar els interessos públics i recuperar els 
diners espoliats del Consorci del Palau de la Música?

Palau del Parlament, 20 de gener de 2011

Anna Simó i Castelló Pere Bosch i Cuenca
Portaveu del G. P. d’ERC Diputat del G. P. d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el canvi de posició dels 
serveis jurídics del Departament de la Pre-
sidència en l’elaboració dels informes d’im-
putació dels membres de Convergència De-
mocràtica de Catalunya en el cas Palau
Tram. 311-00015/09

Anunci
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1037 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011
Tramesa a la Comissió d’Afers Institucionals

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa (ICV-EUiA), d’acord amb allò que preveu l’ar-
ticle 143 del Reglament de la Cambra, formula la següent 
pregunta al Govern per tal que sigui contestada oralment 
en Comissió.

Hem conegut aquests dies que el Consorci del Palau de 
la Música ha canviat de criteri de forma sorprenent en 

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. PREGUNTES AL GOVERN

3.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la decisió presa pel Consor-
ci del Palau de la Música el 18 de gener de 
2011 amb relació al cas del presumpte des-
viament de fons
Tram. 311-00012/09

Anunci
Anna Simó i Castelló, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 874 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, Portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 143.3 del Reglament del 
Parlament de Catalunya, presenta la següent pregunta, 
perquè sigui substanciada amb resposta oral a la Comis-
sió d’Afers Institucionals, sobre les actuacions recents en 
el sumari del Cas Palau:

El 18 de gener passat, el Consorci del Palau de la Música 
Catalana (en el que hi són representats l’Ajuntament de 
Barcelona, el govern espanyol i la mateixa Generalitat), 
va presentar un escrit al Jutjat d’Instrucció número 30 
de Barcelona en què es demanava, en referència al pre-
sumpte desviament de fons del Palau de la Música, que 
no s’imputessin delictes a cap persona concreta. Amb 
aquesta decisió, adoptada pocs dies després del canvi de 
govern a la Generalitat, es feia marxa enrere en un escrit 
del 15 de novembre passat, en el que el mateix Consorci 
sol·licitava la imputació de dues persones vinculades a 
Convergència Democràtica de Catalunya, concretament 
de Daniel Osàcar (antic responsable de finances de la 
Fundació CATDEM i de CDC) i d’Àngel Colom (respon-
sable d’immigració de CDC).

La decisió, segons es desprèn de les declaracions de la 
portaveu i del delegat de Cultura de l’Ajuntament de Bar-
celona, ha estat adoptada de forma unilateral, sense con-
sultar les altres administracions representades al Con-
sorci, com a mínim de l’Ajuntament, amb la qual cosa 
s’ha trencat la unitat d’acció jurídica que havia caracte-
ritzat les actuacions del Consorci en aquest cas. La deci-
sió del Departament de Presidència de la Generalitat no 
només representa un trencament en la unitat d’acció de 
les administracions, sinó que es desvia de les actuacions 
de la Fiscalia. Cal remarcar que la imputació d’aquestes 
persones també ha estat requerida per la Fiscalia, atenent 
a les proves presentades en l’informe de l’Agència Tri-
butària. En aquest sentit i ja que aquesta petició ha estat 
feta pocs dies després de la constitució del nou govern 
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bres de CDC presumptament relacionats amb el cas 
Palau?

Palau del Parlament, 24 de gener de 2011

Dolors Camats i Luis
Portaveu

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la informació a l’Ajuntament 
de Barcelona amb relació al canvi de crite-
ri en la imputació de membres de Conver-
gència Democràtica de Catalunya en el cas 
Palau
Tram. 311-00017/09

Anunci
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1039 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011
Tramesa a la Comissió d’Afers Institucionals

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa (ICV-EUiA), d’acord amb allò que preveu l’ar-
ticle 143 del Reglament de la Cambra, formula la següent 
pregunta al Govern per tal que sigui contestada oralment 
en Comissió.

Hem conegut aquests dies que el Consorci del Palau de 
la Música ha canviat de criteri de forma sorprenent en 
menys de 48 hores en relació a les imputacions de mem-
bres de CDC presumptament implicats en el cas Palau i 
ha enviat dos escrits al jutge en què li sol·licita que no els 
imputi. Sorprèn també que aquests escrits, elaborats pel 
gabinet jurídic de la Generalitat, han estat presentats al 
jutge sense el coneixement previ de les altres dues ins-
titucions que formen part del Consorci, Ajuntament de 
Barcelona i Ministeri de Cultura.

És per això que interessa conèixer a aquest grup parla-
mentari: 

– Ha informat el Govern de la Generalitat l’Ajuntament 
de Barcelona, com a membre que és del Consorci, de la 
presentació d’aquests escrits? Amb quin motiu? Amb 
quina data?

Palau del Parlament, 24 de gener de 2011

Dolors Camats i Luis
Portaveu

menys de 48 hores en relació amb les imputacions de 
membres de CDC presumptament implicats en el cas Pa-
lau i ha enviat dos escrits al jutge en què li sol·licita que 
no els imputi. Sorprèn també que aquests escrits, elabo-
rats pel gabinet jurídic de la Generalitat, han estat pre-
sentats al jutge sense el coneixement previ de les altres 
dues institucions que formen part del Consorci, Ajunta-
ment de Barcelona i Ministeri de Cultura.

És per això que interessa conèixer a aquest grup parla-
mentari: 

– Han rebut els Serveis Jurídics del Departament de Pre-
sidència alguna instrucció del Govern de la Generalitat 
que hagi fet canviar la seva posició en l’elaboració dels 
seus informes respecte les imputacions de membres de 
CDC presumptament relacionats amb el cas Palau?

Palau del Parlament, 24 de gener de 2011

Dolors Camats i Luis
Portaveu

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les raons del Consorci 
del Palau de la Música per a no imputar els 
membres de Convergència Democràtica de 
Catalunya presumptament relacionats amb 
el cas Palau
Tram. 311-00016/09

Anunci
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1038 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011
Tramesa a la Comissió d’Afers Institucionals

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa (ICV-EUiA), d’acord amb allò que preveu l’ar-
ticle 143 del Reglament de la Cambra, formula la següent 
pregunta al Govern per tal que sigui contestada oralment 
en Comissió.

Hem conegut aquests dies que el Consorci del Palau de 
la Música ha canviat de criteri de forma sorprenent en 
menys de 48 hores en relació a les imputacions de mem-
bres de CDC presumptament implicats en el cas Palau i 
ha enviat dos escrits al jutge en què li sol·licita que no els 
imputi. Sorprèn també que aquests escrits, elaborats pel 
gabinet jurídic de la Generalitat, han estat presentats al 
jutge sense el coneixement previ de les altres dues ins-
titucions que formen part del Consorci, Ajuntament de 
Barcelona i Ministeri de Cultura.

És per això que interessa conèixer a aquest grup par la-
men tari: 

– Quins motius han portat al Consorci del Palau de la 
Música a presentar la demanda de no imputar els mem-
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els arguments per a de-
fensar davant Yamaha el manteniment de la 
planta d’aquesta empresa a Palau-solità i 
Plegamans (Vallès Occidental)
Tram. 311-00028/09

Anunci
Anna Simó i Castelló, juntament amb 
dos altres diputats del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1114 / Admissió a tràmit: Comissió 
d’Empresa i Ocupació, 02.02.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del G. P. d’Esquerra, 
Oriol Amorós i March i Sergi de los Rios i Martinez, 
diputats del G. P. d’Esquerra d’acord amb allò que preve-
uen els articles 141 i 143.3 del Reglament del Parlament 
de Catalunya, presenta les següents preguntes perquè 
siguin substanciades amb resposta oral a la Comissió 
d’Empresa i Ocupació pel conseller d’Empresa i Ocupa-
ció sobre l’anunci de tancament de la planta de moto-
cicletes Yamaha situada a Palau-Solità i Plegamans i la 
situació generada.

– Pensa el Govern de la Generalitat fer valer, davant Ya-
maha, l’argument de millor competitivitat i menors cos-
tos de producció de la planta de Palau-Solità i Plegamans 
davant el moviment de deslocalització vers França de la 
seva activitat?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2011

Anna Simó i Castelló, portaveu del G. P. d’ERC; Oriol 
Amorós i March, diputat del G. P. d’ERC; Sergi de los 
Rios i Martinez, diputat del G. P. d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions per a enfortir 
el sector de la motocicleta
Tram. 311-00029/09

Anunci
Anna Simó i Castelló, juntament amb 
dos altres diputats del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1115 / Admissió a tràmit: Comissió 
d’Empresa i Ocupació, 02.02.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del G. P. d’Esquerra, 
Oriol Amorós i March i Sergi de los Rios i Martinez, 
diputats del G. P. d’Esquerra d’acord amb allò que preve-
uen els articles 141 i 143.3 del Reglament del Parlament 
de Catalunya, presenta les següents preguntes perquè 
siguin substanciades amb resposta oral a la Comissió 
d’Empresa i Ocupació pel conseller d’Empresa i Ocupa-
ció sobre l’anunci de tancament de la planta de moto-

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la informació al Ministeri 
de Cultura amb relació al canvi de criteri en 
la imputació de membres de Convergència 
Democràtica de Catalunya en el cas Palau
Tram. 311-00018/09

Anunci
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1040 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011
Tramesa a la Comissió d’Afers Institucionals

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa (ICV-EUiA), d’acord amb allò que preveu l’ar-
ticle 143 del Reglament de la Cambra, formula la següent 
pregunta al Govern per tal que sigui contestada oralment 
en Comissió.

Hem conegut aquests dies que el Consorci del Palau de 
la Música ha canviat de criteri de forma sorprenent en 
menys de 48 hores en relació a les imputacions de mem-
bres de CDC presumptament implicats en el cas Palau i 
ha enviat dos escrits al jutge en què li sol·licita que no els 
imputi. Sorprèn també que aquests escrits, elaborats pel 
gabinet jurídic de la Generalitat, han estat presentats al 
jutge sense el coneixement previ de les altres dues ins-
titucions que formen part del Consorci, Ajuntament de 
Barcelona i Ministeri de Cultura.

És per això que interessa conèixer a aquest grup parla-
mentari: 

– Ha informat el Govern de la Generalitat el Ministeri de 
Cultura, com a membre que és del Consorci, de la pre-
sentació d’aquests escrits? Amb quin motiu? Amb quina 
data?

Palau del Parlament, 24 de gener de 2011

Dolors Camats i Luis
Portaveu
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el motiu d’haver acceptat el 
tancament de la planta de Yamaha a Palau-
solità i Plegamans (Vallès Occidental)
Tram. 311-00031/09

Anunci
Anna Simó i Castelló, juntament amb 
dos altres diputats del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1117 / Admissió a tràmit: Comissió 
d’Empresa i Ocupació, 02.02.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del G. P. d’Esquerra, 
Oriol Amorós i March i Sergi de los Rios i Martinez, 
diputats del G. P. d’Esquerra d’acord amb allò que preve-
uen els articles 141 i 143.3 del Reglament del Parlament 
de Catalunya, presenta les següents preguntes perquè 
siguin substanciades amb resposta oral a la Comissió 
d’Empresa i Ocupació pel conseller d’Empresa i Ocupa-
ció sobre l’anunci de tancament de la planta de moto-
cicletes Yamaha situada a Palau-Solità i Plegamans i la 
situació generada.

– Per quin motiu el Govern accepta el tancament de la 
planta de Palau-Solità i Plegamans de Yamaha si era co-
neixedor que aquesta decisió res tenia a veure ni amb la 
productivitat o la competitivitat?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2011

Anna Simó i Castelló, portaveu del G. P. d’ERC; Oriol 
Amorós i March, diputat del G. P. d’ERC; Sergi de los 
Rios i Martinez, diputat del G. P. d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’assoliment d’acords 
amb Yamaha amb relació al tancament de 
la planta de Palau-solità i Plegamans (Vallès 
Occidental) sense haver-hi expedient de re-
gulació d’ocupació ni tenir-ne coneixement 
el comitè d’empresa
Tram. 311-00032/09

Anunci
Anna Simó i Castelló, juntament amb 
dos altres diputats del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1118 / Admissió a tràmit: Comissió 
d’Empresa i Ocupació, 02.02.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del G. P. d’Esquerra, 
Oriol Amorós i March i Sergi de los Rios i Martinez, 
diputats del G. P. d’Esquerra d’acord amb allò que preve-
uen els articles 141 i 143.3 del Reglament del Parlament 
de Catalunya, presenta les següents preguntes perquè 
siguin substanciades amb resposta oral a la Comissió 
d’Empresa i Ocupació pel conseller d’Empresa i Ocupa-

cicletes Yamaha situada a Palau-Solità i Plegamans i la 
situació generada.

– Quines actuacions pensa endegar el Govern de la Ge-
neralitat per al manteniment, creixement i millora de la 
competitivitat del sector de la motocicleta?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2011

Anna Simó i Castelló, portaveu del G. P. d’ERC; Oriol 
Amorós i March, diputat del G. P. d’ERC; Sergi de los 
Rios i Martinez, diputat del G. P. d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els canals emprats per a in-
formar els treballadors de la planta de Ya-
maha a Palau-solità i Plegamans (Vallès Oc-
cidental) de la pèrdua dels llocs de treball
Tram. 311-00030/09

Anunci
Anna Simó i Castelló, juntament amb 
dos altres diputats del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1116 / Admissió a tràmit: Comissió 
d’Empresa i Ocupació, 02.02.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del G. P. d’Esquerra, 
Oriol Amorós i March i Sergi de los Rios i Martinez, 
diputats del G. P. d’Esquerra d’acord amb allò que preve-
uen els articles 141 i 143.3 del Reglament del Parlament 
de Catalunya, presenta les següents preguntes perquè 
siguin substanciades amb resposta oral a la Comissió 
d’Empresa i Ocupació pel conseller d’Empresa i Ocupa-
ció sobre l’anunci de tancament de la planta de moto-
cicletes Yamaha situada a Palau-Solità i Plegamans i la 
situació generada.

– Creu el Govern que els treballadors de la planta de Pa-
lau-Solità i Plegamans han d’assabentar-se per la premsa 
de la pèrdua del seu lloc de treball? Creu que el seu co-
mitè d’empresa n’hauria d’estar informat?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2011

Anna Simó i Castelló, portaveu del G. P. d’ERC; Oriol 
Amorós i March, diputat del G. P. d’ERC; Sergi de los 
Rios i Martinez, diputat del G. P. d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el procés negociador amb la 
direcció internacional de Yamaha amb rela-
ció al tancament de la planta de l’empresa a 
Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental)
Tram. 311-00034/09

Anunci
Anna Simó i Castelló, juntament amb 
dos altres diputats del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1120 / Admissió a tràmit: Comissió 
d’Empresa i Ocupació, 02.02.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del G. P. d’Esquerra, 
Oriol Amorós i March i Sergi de los Rios i Martinez, 
diputats del G. P. d’Esquerra d’acord amb allò que preve-
uen els articles 141 i 143.3 del Reglament del Parlament 
de Catalunya, presenta les següents preguntes perquè 
siguin substanciades amb resposta oral a la Comissió 
d’Empresa i Ocupació pel conseller d’Empresa i Ocupa-
ció sobre l’anunci de tancament de la planta de moto-
cicletes Yamaha situada a Palau-Solità i Plegamans i la 
situació generada.

– Quines entrevistes o negociacions ha tingut, té i pen-
sa tenir la Conselleria d’Empresa i Ocupació davant la 
direcció internacional de Yamaha respecte la planta de 
Palau-Solità i Plegamans?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2011

Anna Simó i Castelló, portaveu del G. P. d’ERC; Oriol 
Amorós i March, diputat del G. P. d’ERC; Sergi de los 
Rios i Martinez, diputat del G. P. d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els acords assolits amb Ya-
maha abans del 26 de gener amb relació al 
tancament de la planta de Palau-solità i Ple-
gamans (Vallès Occidental)
Tram. 311-00035/09

Anunci
Anna Simó i Castelló, juntament amb 
dos altres diputats del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1121 / Admissió a tràmit: Comissió 
d’Empresa i Ocupació, 02.02.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del G. P. d’Esquerra, 
Oriol Amorós i March i Sergi de los Rios i Martinez, 
diputats del G. P. d’Esquerra d’acord amb allò que preve-
uen els articles 141 i 143.3 del Reglament del Parlament 
de Catalunya, presenta les següents preguntes perquè 
siguin substanciades amb resposta oral a la Comissió 
d’Empresa i Ocupació pel conseller d’Empresa i Ocupa-
ció sobre l’anunci de tancament de la planta de moto-

ció sobre l’anunci de tancament de la planta de moto-
cicletes Yamaha situada a Palau-Solità i Plegamans i la 
situació generada.

– Per quin motiu el Govern va arribar a acords amb 
Yamaha respecte la planta de Palau-Solità i Plegamans 
sense que l’empresa hagués presentat un ERO i sense el 
coneixement del comitè d’empresa?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2011

Anna Simó i Castelló, portaveu del G. P. d’ERC; Oriol 
Amorós i March, diputat del G. P. d’ERC; Sergi de los 
Rios i Martinez, diputat del G. P. d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les converses que ha man-
tingut amb el comitè d’empresa de la planta 
de Yamaha a Palau-solità i Plegamans (Va-
llès Occidental)
Tram. 311-00033/09

Anunci
Anna Simó i Castelló, juntament amb 
dos altres diputats del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1119 / Admissió a tràmit: Comissió 
d’Empresa i Ocupació, 02.02.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del G. P. d’Esquerra, 
Oriol Amorós i March i Sergi de los Rios i Martinez, 
diputats del G. P. d’Esquerra d’acord amb allò que preve-
uen els articles 141 i 143.3 del Reglament del Parlament 
de Catalunya, presenta les següents preguntes perquè 
siguin substanciades amb resposta oral a la Comissió 
d’Empresa i Ocupació pel conseller d’Empresa i Ocupa-
ció sobre l’anunci de tancament de la planta de moto-
cicletes Yamaha situada a Palau-Solità i Plegamans i la 
situació generada.

– Quines converses ha tingut i en quina data ha tingut la 
Conselleria d’Empresa i Ocupació amb el comitè d’em-
presa de la planta de Palau-Solità i Plegamans?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2011

Anna Simó i Castelló, portaveu del G. P. d’ERC; Oriol 
Amorós i March, diputat del G. P. d’ERC; Sergi de los 
Rios i Martinez, diputat del G. P. d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la seva representació en la 
reunió del 26 de gener de 2011 amb el presi-
dent del Govern de l’Estat
Tram. 311-00037/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1142 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 01.02.2011

A la Comissió d’Afers Institucionals

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa (ICV-EUiA), d’acord amb allò que preveu l’ar-
ticle 143 del Reglament de la Cambra, formula la següent 
pregunta al Govern per tal que sigui contestada oralment 
en la Comissió d’Afers Institucionals

– Considera el Govern que el senyor Duran i Lleida en 
la seva reunió amb el President del Govern de l’Estat se-
nyor Rodríguez Zapatero al Congrés dels Diputats el dia 
26 de gener d’enguany actuava en representació del Go-
vern de la Generalitat o com a diputat de Convergència 
i Unió?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la informació al Parlament 
sobre el contingut de la reunió amb el pre-
sident del Govern de l’Estat del 26 de gener 
de 2011
Tram. 311-00038/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1143 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 01.02.2011

A la Comissió d’Afers Institucionals

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa (ICV-EUiA), d’acord amb allò que preveu l’ar-
ticle 143 del Reglament de la Cambra, formula la següent 
pregunta al Govern per tal que sigui contestada oralment 
en la Comissió d’Afers Institucionals

– En cas que el senyor Duran i Lleida, en la seva reunió 
amb el President del Govern de l’Estat, celebrada al Con-
grés de Diputats el dia 26 de gener, actués en representa-

cicletes Yamaha situada a Palau-Solità i Plegamans i la 
situació generada.

– A quins acords va arribar el Govern amb Yamaha 
abans del 26 gener respecte el tancament del tancament 
de la planta de Palau-Solità i Plegamans?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2011

Anna Simó i Castelló, portaveu del G. P. d’ERC; Oriol 
Amorós i March, diputat del G. P. d’ERC; Sergi de los 
Rios i Martinez, diputat del G. P. d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el coneixement que tenia 
abans del 26 de gener dels plans de Yama-
ha de deslocalitzar la planta de Palau-solità 
i Plegamans (Vallès Occidental)
Tram. 311-00036/09

Anunci
Anna Simó i Castelló, juntament amb 
dos altres diputats del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1122 / Admissió a tràmit: Comissió 
d’Empresa i Ocupació, 02.02.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del G. P. d’Esquerra, 
Oriol Amorós i March i Sergi de los Rios i Martinez, 
diputats del G. P. d’Esquerra d’acord amb allò que preve-
uen els articles 141 i 143.3 del Reglament del Parlament 
de Catalunya, presenta la següent pregunta perquè sigui 
substanciada amb resposta oral a la Comissió d’Empre-
sa i Ocupació pel conseller d’Empresa i Ocupació so-
bre l’anunci de tancament de la planta de motocicletes 
Yamaha situada a Palau-Solità i Plegamans i la situació 
generada.

– Quin coneixement tenia el Govern dels plans de Yama-
ha respecte la seva planta de Palau-Solità i Plegamans 
amb anterioritat al 26 de gener?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2011

Anna Simó i Castelló, portaveu del G. P. d’ERC; Oriol 
Amorós i March, diputat del G. P. d’ERC; Sergi de los 
Rios i Martinez, diputat del G. P. d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les converses amb directius 
de Yamaha que ha mantingut el con seller 
d’Empresa i Ocupació
Tram. 311-00040/09

Anunci
Laura Massana Mas, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1157 / Admissió a tràmit: Comissió 
d’Empresa i Ocupació, 02.02.2011

A la Comissió d’Empresa i Ocupació

Laura Massana i Mas i Mercè Civit i Illa, diputades del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), d’acord amb 
allò que preveu l’article 143 del Reglament de la Cambra, 
formula la següent pregunta al Govern per tal que sigui 
contestada oralment en la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació

– Quines reunions ha mantingut el conseller d’Empresa i 
Ocupació amb l’empresa Yamaha i amb quins directius?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2011

Laura Massana i Mas  Mercè Civit i Illa
Diputada  Diputada

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les converses mantingudes 
pel conseller d’Empresa i Ocupació amb la 
direcció internacional i catalana de Yamaha
Tram. 311-00041/09

Anunci
Laura Massana Mas, juntament amb una altra 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1158 / Admissió a tràmit: Comissió 
d’Empresa i Ocupació, 02.02.2011

A la Comissió d’Empresa i Ocupació

Laura Massana i Mas i Mercè Civit i Illa, diputades del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), d’acord amb 
allò que preveu l’article 143 del Reglament de la Cambra, 
formula la següent pregunta al Govern per tal que sigui 
contestada oralment en la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació

– El conseller d’Empresa i Ocupació s’ha reunit amb la 
direcció de la multinacional Yamaha o únicament amb la 
direcció a Catalunya?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2011

Laura Massana i Mas  Mercè Civit i Illa
Diputada  Diputada

ció de la Generalitat, té el Govern previst informar-ne al 
Parlament de Catalunya?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la conveniència que en 
una reunió institucional amb el president del 
Govern de l’Estat es tractin temes relatius a 
pactes entre grups parlamentaris
Tram. 311-00039/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1144 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 01.02.2011

A la Comissió d’Afers Institucionals

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa (ICV-EUiA), d’acord amb allò que preveu l’ar-
ticle 143 del Reglament de la Cambra, formula la següent 
pregunta al Govern per tal que sigui contestada oralment 
en la Comissió d’Afers Institucionals

– Considera institucionalment adient el Govern, que en 
una mateixa reunió, el senyor Duran i Lleida tracti amb 
el President del Govern de l’Estat temes relacionats amb 
la seva funció com a diputat, com per exemple, possibles 
pactes amb els grups del PSOE, PNB i CC, i alhora te-
mes relacionats amb el Govern de la Generalitat, com 
l’aprovació del Pla d’estabilitat de la Generalitat de Ca-
talunya?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les raons per a donar per 
fet el tancament de la fàbrica de Yamaha a 
Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental) 
abans de la tramitació del tancament per 
l’autoritat laboral
Tram. 311-00044/09

Anunci
Laura Massana Mas, juntament amb una altra 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1161 / Admissió a tràmit: Comissió 
d’Empresa i Ocupació, 02.02.2011

A la Comissió d’Empresa i Ocupació

Laura Massana i Mas i Mercè Civit i Illa, diputades del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), d’acord amb 
allò que preveu l’article 143 del Reglament de la Cambra, 
formula la següent pregunta al Govern per tal que sigui 
contestada oralment en la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació

– Per quines raons el conseller d’Empresa i Ocupació 
dóna per fet el tancament de la fàbrica de Yamaha de 
Palau-Solità i Plegament abans de tramitar-se el seu tan-
cament per l’autoritat laboral?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2011

Laura Massana i Mas  Mercè Civit i Illa
Diputada  Diputada

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les raons donades per Ya-
maha al Departament d’Empresa i Ocupació 
per al tancament de la planta de Palau-soli-
tà i Plegamans (Vallès Occidental)
Tram. 311-00045/09

Anunci
Laura Massana Mas, juntament amb una altra 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1162 / Admissió a tràmit: Comissió 
d’Empresa i Ocupació, 02.02.2011

A la Comissió d’Empresa i Ocupació

Laura Massana i Mas i Mercè Civit i Illa, diputades del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), d’acord amb 
allò que preveu l’article 143 del Reglament de la Cambra, 
formula la següent pregunta al Govern per tal que sigui 
contestada oralment en la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació

– Quines raons ha donat Yamaha al Departament d’Em-
presa i Ocupació per tancar la planta de Palau-Solità i 
Plegamans quan es tracta d’una factoria que genera be-
neficis i que té un nivell de productivitat més elevat que 

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els acords assolits pel De-
partament d’Empresa i Ocupació amb Ya-
maha
Tram. 311-00042/09

Anunci
Laura Massana Mas, juntament amb una altra 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1159 / Admissió a tràmit: Comissió 
d’Empresa i Ocupació, 02.02.2011

A la Comissió d’Empresa i Ocupació

Laura Massana i Mas i Mercè Civit i Illa, diputades del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), d’acord amb 
allò que preveu l’article 143 del Reglament de la Cambra, 
formula la següent pregunta al Govern per tal que sigui 
contestada oralment en la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació

– A quins acords ha arribat el Departament d’Empresa i 
Ocupació amb Yamaha?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2011

Laura Massana i Mas  Mercè Civit i Illa
Diputada  Diputada

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les reunions del conse-
ller d’Empresa i Ocupació amb els represen-
tants dels treballadors de Yamaha
Tram. 311-00043/09

Anunci
Laura Massana Mas, juntament amb una altra 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1160 / Admissió a tràmit: Comissió 
d’Empresa i Ocupació, 02.02.2011

A la Comissió d’Empresa i Ocupació

Laura Massana i Mas i Mercè Civit i Illa, diputades del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), d’acord amb 
allò que preveu l’article 143 del Reglament de la Cambra, 
formula la següent pregunta al Govern per tal que sigui 
contestada oralment en la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació

– El conseller d’Empresa i Ocupació es va reunir amb els 
representants dels treballadors abans de realitzar les de-
claracions públiques en què donava per fet el tancament 
de la factoria de Yamaha?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2011

Laura Massana i Mas  Mercè Civit i Illa
Diputada  Diputada
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contestada oralment en la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació

– Catalunya és líder en el sector de motocicletes a l’Estat 
espanyol, quines iniciatives, plans programes pensa re-
alitzar el Govern de la Generalitat per mantenir aquest 
lideratge?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2011

Laura Massana i Mas Mercè Civit i Illa
Diputada Diputada

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions previstes per 
a dinamitzar el clúster de la motocicleta
Tram. 311-00048/09

Anunci
Laura Massana Mas, juntament amb una altra 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1165 / Admissió a tràmit: Comissió 
d’Empresa i Ocupació, 02.02.2011

A la Comissió d’Empresa i Ocupació

Laura Massana i Mas i Mercè Civit i Illa, diputades del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), d’acord amb 
allò que preveu l’article 143 del Reglament de la Cambra, 
formula la següent pregunta al Govern per tal que sigui 
contestada oralment en la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació

– Quines actuacions pensa realitzar el Govern per dina-
mitzar el clúster de la motocicleta que va promoure el 
mateix Govern de la Generalitat?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2011

Laura Massana i Mas Mercè Civit i Illa
Diputada Diputada

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el trasllat de treballadors a 
altres països com a fórmula futura en la po-
lítica d’ocupació
Tram. 311-00049/09

Anunci
Laura Massana Mas, juntament amb una altra 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1166 / Admissió a tràmit: Comissió 
d’Empresa i Ocupació, 02.02.2011

A la Comissió d’Empresa i Ocupació

Laura Massana i Mas i Mercè Civit i Illa, diputades del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 

la factoria francesa, a la qual es vol traslladar la produc-
ció de la planta catalana?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2011

Laura Massana i Mas Mercè Civit i Illa
Diputada Diputada

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la futura acceptació de tan-
cament d’empreses per decisió corporativa
Tram. 311-00046/09

Anunci
Laura Massana Mas, juntament amb una altra 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1163 / Admissió a tràmit: Comissió 
d’Empresa i Ocupació, 02.02.2011

A la Comissió d’Empresa i Ocupació

Laura Massana i Mas i Mercè Civit i Illa, diputades del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), d’acord amb 
allò que preveu l’article 143 del Reglament de la Cambra, 
formula la següent pregunta al Govern per tal que sigui 
contestada oralment en la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació

– El Govern de la Generalitat pensa, a partir d’aquests 
moment, acceptar tots els tancaments d’empreses a Ca-
talunya per decisió corporativa, malgrat que aquestes si-
guin competitives i productives?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2011

Laura Massana i Mas Mercè Civit i Illa
Diputada Diputada

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les iniciatives previstes per 
a mantenir el lideratge en el sector de la fa-
bricació de motocicletes
Tram. 311-00047/09

Anunci
Laura Massana Mas, juntament amb una altra 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1164 / Admissió a tràmit: Comissió 
d’Empresa i Ocupació, 02.02.2011

A la Comissió d’Empresa i Ocupació

Laura Massana i Mas i Mercè Civit i Illa, diputades del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), d’acord amb 
allò que preveu l’article 143 del Reglament de la Cambra, 
formula la següent pregunta al Govern per tal que sigui 
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les modificacions en la le-
gislació de règim local
Tram. 311-00051/09

Anunci
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1174 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del G. P. d’Esquerra, 
d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 143.3 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, presenta la se-
güent pregunta perquè sigui substanciada amb resposta 
oral a la Comissió d’Afers Institucionals per la vicepresi-
denta del Govern i titular del Departament Governació i 
Relacions Institucionals sobre la llei de Governs Locals

– Quins aspectes essencials modificaran respecte de 
l’actual legislació local tenint en compte que el règim lo-
cal a l’Estatut va quedar supeditat a la legislació bàsica 
estatal en el seu tràmit a les Corts Generals?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del G. P. d’Esquerra

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el règim jurídic local
Tram. 311-00052/09

Anunci
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1175 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del G. P. d’Esquerra, 
d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 143.3 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, presenta la se-
güent pregunta perquè sigui substanciada amb resposta 
oral a la Comissió d’Afers Institucionals per la vicepresi-
denta del Govern i titular del Departament Governació i 
Relacions Institucionals sobre el règim jurídic local.

– El règim jurídic local formarà part de la nova transició 
anunciada pel president del Govern amb un exercici de 
sobirania que superi l’Estatut en aquest àmbit?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del G. P. d’Esquerra

Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), d’acord amb 
allò que preveu l’article 143 del Reglament de la Cambra, 
formula la següent pregunta al Govern per tal que sigui 
contestada oralment en la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació

– La fórmula del trasllat a d’altres països, com és el cas 
del possible trasllat de cent treballadors catalans de Ya-
maha a França negociat pel conseller d’Empresa i Ocu-
pació, formarà part, a partir d’ara, de la política d’ocupa-
ció del Govern de la Generalitat?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2011

Laura Massana i Mas Mercè Civit i Illa
Diputada Diputada

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el futur dels treballadors de 
Yamaha que es traslladaran a la factoria de 
l’Estat francès
Tram. 311-00050/09

Anunci
Laura Massana Mas, juntament amb una altra 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1167 / Admissió a tràmit: Comissió 
d’Empresa i Ocupació, 02.02.2011

A la Comissió d’Empresa i Ocupació

Laura Massana i Mas i Mercè Civit i Illa, diputades del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), d’acord amb 
allò que preveu l’article 143 del Reglament de la Cambra, 
formula la següent pregunta al Govern per tal que sigui 
contestada oralment en la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació

– Quin futur tindran els cent treballadors catalans de Ya-
maha que es volen traslladar a França quan la factoria 
francesa té pèrdues?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2011

Laura Massana i Mas Mercè Civit i Illa
Diputada Diputada
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la voluntat de desplega-
ment dels articles de l’Estatut relatius a les 
vegueries
Tram. 311-00055/09

Anunci
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1178 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del G. P. d’Esquerra, 
d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 143.3 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, presenta la se-
güent pregunta perquè sigui substanciada amb resposta 
oral a la Comissió d’Afers Institucionals per la vicepre-
sidenta del Govern i titular del Departament Governació 
i Relacions Institucionals sobre l’organització territorial 
de Catalunya.

– Quina és la voluntat del Govern respecte del desplega-
ment dels articles 90 (sobre les vegueries) i 91 (sobre els 
consells de vegueria) de l’Estatut?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del G. P. d’Esquerra

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la voluntat de desplegar i 
aplicar la Llei 30/2010, de vegueries
Tram. 311-00056/09

Anunci
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1179 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del G. P. d’Esquerra, 
d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 143.3 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, presenta la se-
güent pregunta perquè sigui substanciada amb resposta 
oral a la Comissió d’Afers Institucionals per la vicepre-
sidenta del Govern i titular del Departament Governació 
i Relacions Institucionals sobre l’organització territorial 
de Catalunya.

– Quina és la voluntat i la previsió del Govern respecte 
del compliment, el desenvolupament i l’aplicació de la 
Llei de vegueries?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del G. P. d’Esquerra

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la regulació d’una organitza-
ció administrativa i territorial pròpia
Tram. 311-00053/09

Anunci
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1176 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del G. P. d’Esquerra, 
d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 143.3 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, presenta la se-
güent pregunta perquè sigui substanciada amb resposta 
oral a la Comissió d’Afers Institucionals per la vicepre-
sidenta del Govern i titular del Departament Governació 
i Relacions Institucionals sobre l’organització territorial 
de Catalunya.

– Creu que hi pot haver una nova transició nacional si 
no es regula una organització administrativa i territorial 
pròpia del sistema de poders a implantar, una organitza-
ció territorial pròpia?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del G. P. d’Esquerra

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la capacitat d’autoorganit-
zació territorial
Tram. 311-00054/09

Anunci
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1177 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del G. P. d’Esquerra, 
d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 143.3 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, presenta la se-
güent pregunta perquè sigui substanciada amb resposta 
oral a la Comissió d’Afers Institucionals per la vicepre-
sidenta del Govern i titular del Departament Governació 
i Relacions Institucionals sobre l’organització territorial 
de Catalunya.

– Creu que si no tenim capacitat d’autoorganització, que 
és la primera potestat de qualsevol autonomia o autogo-
vern, hem de convenir que aquest autogovern és aparent 
i no pas real?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del G. P. d’Esquerra
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la superposició d’admi-
nistracions en el cas que els consells de ve-
gueria substituïssin les diputacions
Tram. 311-00059/09

Anunci
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1182 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del G. P. d’Esquerra, 
d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 143.3 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, presenta la se-
güent pregunta perquè sigui substanciada amb resposta 
oral a la Comissió d’Afers Institucionals per la vicepre-
sidenta del Govern i titular del Departament Governació 
i Relacions Institucionals sobre l’organització territorial 
de Catalunya.

– Creu que si els consells de vegueria substitueixen les 
diputacions provincials es produirà superposició d’admi-
nistracions?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del G. P. d’Esquerra

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el paper de les vegueries en 
el procés de reconeixement i desenvolupa-
ment territorial i com a eina de treball per a 
la defensa del territori
Tram. 311-00060/09

Anunci
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1183 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del G. P. d’Esquerra, 
d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 143.3 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, presenta la se-
güent pregunta perquè sigui substanciada amb resposta 
oral a la Comissió d’Afers Institucionals per la vicepre-
sidenta del Govern i titular del Departament Governació 
i Relacions Institucionals sobre l’organització territorial 
de Catalunya.

– En la seva compareixença durant el tràmit parlamen-
tari de la Llei de vegueries, el representant del Manifest 
Provegueria Alt Pirineu va afirmar que la creació de la 
vegueria del Pirineu té una transcendència econòmica 
positiva per criteris de reequilibri territorial i econòmics, 
adduint que «és importantíssim perquè l’Administració 
pública amb més presència a les comarques pirinenques 

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la voluntat d’aplicar l’article 
91 de l’Estatut
Tram. 311-00057/09

Anunci
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1180 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del G. P. d’Esquerra, 
d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 143.3 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, presenta la següent 
pregunta perquè sigui substanciada amb resposta oral a la 
Comissió d’Afers Institucionals per la vicepresidenta del 
Govern i titular del Departament Governació i Relacions 
Institucionals sobre l’organització territorial de Catalunya.

– Quina és la voluntat del Govern per impulsar, concre-
tament, el compliment de l’apartat quart de l’article 91 de 
l’Estatut sobre l’alteració dels límits provincials per a la 
creació de les vegueries?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del G. P. d’Esquerra

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el compliment de l’obligació 
d’adaptar els serveis de la Generalitat a les 
vegueries
Tram. 311-00058/09

Anunci
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1181 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del G. P. d’Esquerra, 
d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 143.3 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, presenta la se-
güent pregunta perquè sigui substanciada amb resposta 
oral a la Comissió d’Afers Institucionals per la vicepre-
sidenta del Govern i titular del Departament Governació 
i Relacions Institucionals sobre l’organització territorial 
de Catalunya.

– Hi ha una disposició de la Llei de vegueries que obliga 
en quatre anys a adaptar tots els serveis de la Generalitat 
als set àmbits veguerials, Compliran amb aquesta obli-
gació? Amb quina previsió temporal?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del G. P. d’Esquerra
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la consideració com a me-
sura sobrera en temps de crisi de la substi-
tució de les diputacions pels consells de ve-
gueria en matèria de cooperació supralocal
Tram. 311-00062/09

Anunci
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 1185 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del G. P. d’Esquerra, 
d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 143.3 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, presenta la se-
güent pregunta perquè sigui substanciada amb resposta 
oral a la Comissió d’Afers Institucionals per la vicepre-
sidenta del Govern i titular del Departament Governació 
i Relacions Institucionals sobre l’organització territorial 
de Catalunya.

– Creu que en un moment de crisi econòmica i de di-
ficultats econòmiques per als ens locals acostar més al 
territori l’exercici de la cooperació supralocal que fins 
avui exerceixen les diputacions per mitjà de consells de 
vegueria o la prestació de serveis que poden efectuar els 
consells per encàrrec o delegació dels municipis és una 
mesura sobrera?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del G. P. d’Esquerra

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la presentació al Parlament 
de les lleis de creació de les vegueries i de 
les iniciatives per a la constitució de les ve-
gueries de les Terres de l’Ebre, de l’Alt Piri-
neu i de la Catalunya Central
Tram. 311-00063/09

Anunci
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 1186 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del G. P. d’Esquerra, 
d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 143.3 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, presenta la se-
güent pregunta perquè sigui substanciada amb resposta 
oral a la Comissió d’Afers Institucionals per la vicepre-
sidenta del Govern i titular del Departament Governació 
i Relacions Institucionals sobre l’organització territorial 
de Catalunya.

o comarques com les nostres dóna una gran força als mo-
viments socioeconòmics. La qüestió econòmica és la jus-
tificació bàsica i més important perquè es faci el tema de 
les vegueries, des del nostre punt de vista altpirinenc». 
Va demanar als diputats que entenguéssim la llei com 
una necessària superació d’aquests desequilibris territo-
rials que hi ha a Catalunya. Creu que la vegueria de l’Alt 
Pirineu, com la resta de vegueries, és un esglaó més en 
el procés de reconeixement i desenvolupament territorial 
i al mateix temps una eina de gestió i de treball eficient 
per als projectes de futur i en defensa del territori?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del G. P. d’Esquerra

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la consideració com a me-
sura sobrera en temps de crisi de la subs-
titució de les diputacions pels consells de 
vegueria
Tram. 311-00061/09

Anunci
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1184 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del G. P. d’Esquerra, 
d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 143.3 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, presenta la se-
güent pregunta perquè sigui substanciada amb resposta 
oral a la Comissió d’Afers Institucionals per la vicepre-
sidenta del Govern i titular del Departament Governació 
i Relacions Institucionals sobre l’organització territorial 
de Catalunya.

– Creu que millorar i aprofundir en el necessari equilibri 
territorial que necessita Catalunya aproximant al terri-
tori la presa de decisions mitjançant una organització 
territorial pròpia que substitueixi les quatre diputacions 
per consells de vegueria és una mesura sobrera en temps 
de crisi?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del G. P. d’Esquerra
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memòria econòmica, social i d’impacte que sustenti la 
decisió de no crear les vegueries?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del G. P. d’Esquerra

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la repercussió social i políti-
ca a les Terres de l’Ebre de la no-constitució 
de la vegueria de les Terres de l’Ebre
Tram. 311-00065/09

Anunci
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1188 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del G. P. d’Esquerra, 
d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 143.3 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, presenta la se-
güent pregunta perquè sigui substanciada amb resposta 
oral a la Comissió d’Afers Institucionals per la vicepre-
sidenta del Govern i titular del Departament Governació 
i Relacions Institucionals sobre l’organització territorial 
de Catalunya.

– El maig de 2010 va tenir lloc a Tortosa un acte d’adhe-
sió a la vegueria de l’Ebre amb la presència del conseller 
de Governació i de representants polítics de les Terres de 
l’Ebre, entre els quals l’alcalde de Tortosa. No creu que 
no desplegar la llei ara suposaria una gran decepció polí-
tica i social a les comarques de l’Ebre i girar l’esquena el 
sentiment majoritari reivindicat llargament de la societat 
ebrenca?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del G. P. d’Esquerra

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la dotació de mitjans de la 
vegueria de les Terres de l’Ebre
Tram. 311-00066/09

Anunci
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1189 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del G. P. d’Esquerra, 
d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 143.3 del 

La Llei de vegueries preveu que s’iniciï la substitució de 
les diputacions provincials pels consells de vegueria de 
Barcelona, de Girona, de Lleida i de Tarragona després 
de les eleccions municipals previstes per al 22 de maig 
de 2011. El Consell de Vegueria de les Terres de l’Ebre 
s’ha de constituir posteriorment tan bon punt s’hagi pro-
duït la modificació de la legislació estatal corresponent i 
el Consell de Vegueria de l’Alt Pirineu i el Consell de Ve-
gueria de la Catalunya Central s’han de constituir poste-
riorment tan bon punt hagi estat aprovada l’alteració de 
límits provincials:

a. Quan pensa plantejar i en quins termes el Govern de la 
Generalitat la presentació al Parlament de Catalunya de 
les lleis de creació de les vegueries que preveu la Llei?

b. Quan pensa plantejar i en quins termes el Govern de 
la Generalitat la presentació al Parlament de Catalunya, 
amb vista a la proposta a les Corts Generals, de les inici-
atives legislatives que preveu la Disposició final segona 
de la Llei necessàries per a la constitució de les vegue-
ries de les Terres de l’Ebre, de l’Alt Pirineu i de la Cata-
lunya Central?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del G. P. d’Esquerra

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la presentació al Parlament 
d’una memòria econòmica, social i d’impac-
te que justifiqui la no-creació de les vegue-
ries
Tram. 311-00064/09

Anunci
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1187 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del G. P. d’Esquerra, 
d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 143.3 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, presenta la se-
güent pregunta perquè sigui substanciada amb resposta 
oral a la Comissió d’Afers Institucionals per la vicepre-
sidenta del Govern i titular del Departament Governació 
i Relacions Institucionals sobre l’organització territorial 
de Catalunya.

– L’article 5 de la Llei de vegueries estableix que la pro-
posta de creació, modificació o supressió de vegueries 
que ha de presentar el Govern al Parlament en aplica-
ció de la Llei de vegueries ha d’anar acompanyada amb 
una memòria que en justifiqui els motius i l’oportunitat 
i amb un estudi de la viabilitat econòmica i de l’impacte 
geo gràfic, demogràfic, econòmic i social de la iniciativa. 
En cas que el Govern no considerés oportuna la crea-
ció de les vegueries i dels consells de vegueria malgrat 
l’entrada en vigor de la Llei, presentarà al Parlament una 
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la presentació d’un projecte 
de llei de governs locals
Tram. 311-00068/09

Anunci
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1191 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del G. P. d’Esquerra, 
d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 143.3 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, presenta la se-
güent pregunta perquè sigui substanciada amb resposta 
oral a la Comissió d’Afers Institucionals per la vicepresi-
denta del Govern i titular del Departament Governació i 
Relacions Institucionals sobre la Llei de governs locals.

– Si la seva voluntat és aprovar primer una Llei de go-
verns locals, quin és el calendari que plantegen per pre-
sentar el projecte de llei al Parlament?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del G. P. d’Esquerra

3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la taxa de desocupació en data del 
31 de desembre de 2010
Tram. 314-00549/09

Formulació
José Antonio Coto Roquet, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 948 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

José Antonio Coto Roquet, diputat del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 

1. Quina és la taxa d’atur juvenil a Catalunya, a 31 de 
desembre de 2010?

2. Quina és la taxa d’atur juvenil a Catalunya, a 31 de de-
sembre de 2010, per comarques de Catalunya i districtes 
de la ciutat de Barcelona?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2011

José Antonio Coto Roquet

Reglament del Parlament de Catalunya, presenta la se-
güent pregunta perquè sigui substanciada amb resposta 
oral a la Comissió d’Afers Institucionals per la vicepre-
sidenta del Govern i titular del Departament Governació 
i Relacions Institucionals sobre l’organització territorial 
de Catalunya.

– El nou delegat de les Terres de l’Ebre ha defensat re-
centment la conveniència de la vegueria de les Terres de 
l’Ebre com una «oportunitat» i ha assenyalat que ha de 
tenir «continguts i finançament». Què pensa fer el seu 
departament perquè aquesta oportunitat sigui aprofitada 
sense demora i es doti la vegueria dels mitjans que fixa 
la Llei?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del G. P. d’Esquerra

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el compliment del compro-
mís electoral de Convergència i Unió en fa-
vor d’una vegueria per al Penedès
Tram. 311-00067/09

Anunci
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1190 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del G. P. d’Esquerra, 
d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 143.3 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, presenta la se-
güent pregunta perquè sigui substanciada amb resposta 
oral a la Comissió d’Afers Institucionals per la vicepre-
sidenta del Govern i titular del Departament Governació 
i Relacions Institucionals sobre l’organització territorial 
de Catalunya.

– Els càrrecs de CiU a les comarques penedesenques es 
van comprometre la passada campanya electoral ferma-
ment en favor d’una Vegueria pel Penedès per no perdre 
la idiosincràsia i no deixar passar una oportunitat única 
per aproximar i descentralitzar l’Administració pública 
i que no s’imposés un model metropolità de creixement 
urbanístic, econòmic i social. Comparteix aquesta opi-
nió? Què farà per complir aquest compromís?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del G. P. d’Esquerra
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la taxa de fracàs escolar el curs 2009-
2010
Tram. 314-00552/09

Formulació
José Antonio Coto Roquet, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 951 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

José Antonio Coto Roquet, diputat del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamen-
tari: 

1. Quina ha estat la taxa de fracàs escolar del curs 2009-
2010 a Catalunya?

2. Quina ha estat la taxa de fracàs escolar per comarques 
de Catalunya i districtes de la ciutat Barcelona del curs 
2009-2010?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2011

José Antonio Coto Roquet

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’atenció i la prevenció policial de la 
mutilació genital femenina
Tram. 314-00553/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 954 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, Diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament de Catalunya, presenta la següent pregunta 
al govern amb resposta per escrit, sobre la supressió del 
Programa de Seguretat contra la Violència Masclista:

– Arran de la supressió del Programa de Seguretat contra 
la Violència Masclista. Com treballarà, el Departament 
d’Interior, l’atenció i prevenció policial de la mutilació 
genital femenina?

Palau del Parlament, 24 de gener de 2011

Oriol Amorós i March
Diputat del Grup Parlamentari d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el nombre d’albergs de la Xarxa 
Nacio nal d’Albergs de Catalunya i el nombre 
de pernoctacions el 2010
Tram. 314-00550/09

Formulació
José Antonio Coto Roquet, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 949 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

José Antonio Coto Roquet, diputat del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamen-
tari: 

1. Quin és el número d’albergs de la Xarxa Nacional 
d’Albergs de Catalunya, la seva ubicació així com si són 
adherits o de gestió pròpia?

2. Quin ha estat el número de pernoctacions a la Xarxa 
Nacional d’Albergs de Catalunya durant l’any 2010?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2011

José Antonio Coto Roquet

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de titulars del Carnet Jove 
el 2010
Tram. 314-00551/09

Formulació
José Antonio Coto Roquet, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 950 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

José Antonio Coto Roquet, diputat del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamen-
tari: 

– Quin ha estat el número de titulars del carnet jove du-
rant l’any 2010?

Palau del Parlament, 21 de gener de 2011

José Antonio Coto Roquet
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions per a divulgar i promoure 
les mesures d’autoprotecció per a les dones
Tram. 314-00556/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 957 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament de Catalunya, presenta la següent pregunta 
al govern amb resposta per escrit, sobre la supressió del 
Programa de Seguretat contra la Violència Masclista:

– Arran de la supressió del Programa de Seguretat con-
tra la Violència Masclista. Quin serà el capteniment del 
Departament d’Interior per divulgar i promoure les me-
sures d’autoprotecció per a dones?

Palau del Parlament, 24 de gener de 2011

Oriol Amorós i March
Diputat del Grup Parlamentari d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions per a divulgar la prevenció 
de la violència masclista entre els joves i en 
l’àmbit familiar
Tram. 314-00557/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 958 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament de Catalunya, presenta la següent pregunta 
al govern amb resposta per escrit, sobre la supressió del 
Programa de Seguretat contra la Violència Masclista:

– Arran de la supressió del Programa de Seguretat con-
tra la Violència Masclista. Quin serà el capteniment del 
Departament d’Interior, per tal de divulgar i sensibilitzar 
la prevenció de la violència masclista, especialment en-
tre joves i en l’àmbit familiar?

Palau del Parlament, 24 de gener de 2011

Oriol Amorós i March
Diputat del Grup Parlamentari d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions per a lluitar contra la vio-
lència masclista
Tram. 314-00554/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 955 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament de Catalunya, presenta la següent pregunta 
al govern amb resposta per escrit, sobre la supressió del 
Programa de Seguretat contra la Violència Masclista:

– Arran de la supressió del Programa de Seguretat con-
tra la Violència Masclista. Com pensa abordar el Depar-
tament d’Interior la lluita contra el fenomen de la Violèn-
cia Masclista a Catalunya?

Palau del Parlament, 24 de gener de 2011

Oriol Amorós i March
Diputat del Grup Parlamentari d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’atenció i la prevenció policial en els 
casos dels matrimonis forçats
Tram. 314-00555/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 956 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament de Catalunya, presenta la següent pregunta 
al govern amb resposta per escrit, sobre la supressió del 
Programa de Seguretat contra la Violència Masclista:

– Arran de la supressió del Programa de Seguretat contra 
la Violència Masclista. Com treballarà, el Departament 
d’Interior, l’atenció i prevenció policial dels matrimonis 
forçats?

Palau del Parlament, 24 de gener de 2011

Oriol Amorós i March
Diputat del Grup Parlamentari d’ERC
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Preguntes per respondre per escrit

– Quin és el capteniment del Departament de Benestar 
Social i Família sobre els acords per a la construcció 
d’una residència pública per a la gent gran i centre de dia 
a Sant Vicenç dels Horts?

– En quins terminis preveu que es licitarà el projecte de 
construcció?

– En quins terminis preveu que es pot posar la primera 
pedra de la residència?

Palau del Parlament, 24 de gener de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del G. P. d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions dutes a terme amb re-
lació al recurs d’inconstitucionalitat presen-
tat pel Govern de l’Estat contra la Llei 4/2010, 
de consultes populars per via de referèndum
Tram. 314-00559/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 962 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveu l’article 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment de Catalunya, presenta la següent pregunta amb 
resposta per escrit:

– Quines actuacions ha portat a terme el Govern de la 
Generalitat en relació amb el recurs d’inconstituciona-
litat presentat pel Govern de l’Estat davant el Tribunal 
Constitucional contra la Llei 4/2010, de consultes popu-
lars per via de referèndum?

Palau del Parlament, 24 de gener de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del G. P. d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els acords per a la construcció d’una 
residència per a la gent gran i centre de dia 
a Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat)
Tram. 314-00558/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 961 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra, 
d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 del 
Reglament de la Cambra, formula les següents preguntes 
per tal que siguin contestades per escrit.

Antecedents

El 28 de setembre de 2006 la consellera de Benestar i 
Família va signar un conveni de col·laboració amb l’Ajun-
tament de Sant Vicenç dels Horts per a la construcció i 
posada en funcionament d’una residència, centre de dia 
i menjador extern per a gent gran. Aquest equipament es 
preveu en el conveni com a centre propi.

En dates 23 de gener de 2007, 14 de març de 2008 i 25 
de febrer de 2009 el Consell de la Gent Gran i tots els 
casals de gent gran de Sant Vicenç dels Horts adrecen 
una carta al Departament d’Acció Social i Ciutadania 
sol·licitant una reunió per tal de tractar el tema de la re-
sidència.

Després de diversos contactes entre l’Ajuntament i el De-
partament, en data 21 de maig de 2009 va tenir lloc una 
reunió a la seu del Departament d’Acció Social i Ciuta-
dania amb representants del Consell de la Gent Gran de 
Sant Vicenç dels Horts i membres de l’Ajuntament i es 
va acordar que des de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts, en coordinació amb el Consell de la Gent Gran, 
es comunicaria el model de construcció, públic o amb 
iniciativa privada, pel qual s’optava.

En data 26 de novembre de 2009, l’alcaldessa de Sant 
Vicenç dels Horts presenta un escrit a la consellera on 
comunica que el model de residència triat pel Consell de 
la Gent Gran és el de centre propi de l’ICASS. La cessió 
del solar per part de l’Ajuntament no arriba al Departa-
ment fins el 18 de maig de 2010, un any més tard.

Des del Departament d’Acció Social i Ciutadania s’inici-
en des d’aquell moment les gestions per construir l’equi-
pament conveniat.

El mes de setembre de 2010 el Consell de la Gent Gran 
de Sant Vicenç dels Horts organitza un acte públic amb 
les formacions polítiques concurrents a les eleccions al 
Parlament de Catalunya per saber el seu grau de com-
promís amb els acords entre la Generalitat i els represen-
tants de la gent gran de Sant Vicenç. En aquell acte, l’ac-
tual conseller de Benestar Social i Família i aleshores 
candidat a les llistes al Parlament per CiU, es compromet 
a mantenir els acords i a construir la residència pública i 
centre de dia per a la gent gran.
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un solar de l’anomenat ARE Eixample Sud del Prat de 
Llobregat?

Barcelona, 25 de gener de 2011

Anna Simó i Castelló Pere Aragonès i Garcia
Diputada del G. P. d’ERC Diputat G. P. d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions per a garantir un ensenya-
ment de qualitat a Salt (Gironès)
Tram. 314-00562/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, juntament amb 
una altra diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 978 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i Carme Capde-
vila i Palau, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb allò que preveu 
l’article 141 i 144 del Reglament del Parlament de Cata-
lunya, presenten la següent pregunta amb resposta per 
escrit, en relació a les mesures adoptades per un ense-
nyament de qualitat als infants i joves de Salt:

– Quin és el capteniment del govern per garantir un en-
senyament de qualitat als infants i joves de Salt?

Palau del Parlament, 25 de gener de 2011

Anna Simó i Castelló Carme Capdevila i Palau
Portaveu del G. P. d’ERC Diputada del G. P. d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els incidents provocats pels menors 
del CRAE La Ribera al barri de l’Havana, de 
Mataró (Maresme)
Tram. 314-00563/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 979 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
allò que preveu l’article 141 i 144 del Reglament del Par-
lament de Catalunya, presenta la següent pregunta amb 
resposta per escrit, en relació al CRAE La Ribera ubicat 
al barri de l’Havana de Mataró:

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de la reedició del material de 
difusió del programa «Vacances en família» 
pel canvi de denominació del departament
Tram. 314-00560/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 964 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament de Catalunya, presenta la següent pregunta 
amb resposta per escrit sobre el cost de la reedició del 
material de difusió del programa «Vacances en família» 
per a l’any 2011:

– Quin ha estat el cost de la reedició del material de di-
fusió del programa «Vacances en família» per a l’any 
2011 a causa de la nova denominació del Departament de 
Benestar i Família, incloent el cost del material editat i no 
distribuït que contenia la denominació anterior del mateix 
departament?

Palau del Parlament, 24 de Gener de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat G. P. d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la inclusió en la programació terri-
torial de la construcció d’una residència i 
centre de dia al Prat de Llobregat (Baix Llo-
bregat)
Tram. 314-00561/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 977 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament de Catalunya, presenta la següent pregunta 
al govern amb resposta per escrit sobre la inclusió en la 
programació territorial de la construcció d’una residèn-
cia i centre de dia al Prat de Llobregat

– Té previst el Departament de Benestar i Família 
incloure en la programació territorial la construcció 
d’una residència per a la tercera edat i centre de dia en 
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nàries per donar suport a l’equip educatiu del CRAE de 
Salt:

– Quines mesures extraordinàries s’han adoptat, per do-
nar suport a l’equip educatiu del CRAE de Salt, per fer 
front al procés de dol que pateixen el personal i usuaris 
del centre, degut a la pèrdua d’un dels joves acollits, Mo-
hammed Reda, en un tràgic incident?

Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2011

Carme Capdevila i Palau
Diputada del Grup Parlamentari d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures previstes pel Departa-
ment d’Interior per a garantir la seguretat a 
Salt (Gironès)
Tram. 314-00566/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 982 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
allò que preveu l’article 141 i 144 del Reglament del 
Parlament de Catalunya, presenta la següent pregunta 
amb resposta per escrit, en relació a les mesures adop-
tades pel Departament d’Interior respecte els incidents 
violents que es produeixen habitualment al municipi de 
Salt:

– Quines mesures adoptarà el Departament d’Interior 
per garantir la seguretat a Salt a llarg termini, atenent 
els incidents violents que es produeixen habitualment a 
la ciutat?

Palau del Parlament, 25 de gener de 2011

Carme Capdevila i Palau
Diputada del Grup Parlamentari d’ERC

– Quins han estat els incidents provocats pels menors 
del CRAE La Ribera que s’han produït en el barri de 
l’Havana, perquè l’Ajuntament de Mataró canviï d’opinió 
respecte a la moratòria de quatre mesos acordada amb 
anterioritat?

Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2011

Carme Capdevila i Palau
Diputada del Grup Parlamentari d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el tancament del CRAE La Ribera, al 
barri de l’Havana, de Mataró (Maresme)
Tram. 314-00564/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 980 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
allò que preveu l’article 141 i 144 del Reglament del Par-
lament de Catalunya, presenta la següent pregunta amb 
resposta per escrit, en relació amb el CRAE La Ribera, 
ubicat al barri de l’Havana de Mataró:

– Quina resposta ha donat el Departament de Benestar 
Social i Família, a l’Ajuntament de Mataró i a la carta de 
l’alcalde demanant el tancament del centre de menors La 
Ribera, ubicat al barri de l’Havana?

Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2011

Carme Capdevila i Palau
Diputada del Grup Parlamentari d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures extraordinàries previs-
tes per a donar suport a l’equip educatiu del 
CRAE de Salt (Gironès)
Tram. 314-00565/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 981 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
allò que preveu l’article 141 i 144 del Reglament del Par-
lament de Catalunya, presenta la següent pregunta amb 
resposta per escrit, en relació a les mesures extraordi-
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts per al foment de la convivèn-
cia i la integració de les persones immigra-
des a Salt (Gironès)
Tram. 314-00569/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 985 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
allò que preveu l’article 141 i 144 del Reglament del Par-
lament de Catalunya, presenta la següent pregunta amb 
resposta per escrit, en relació a les ajudes rebudes per 
l’Ajuntament de Salt:

– Quin posicionament adoptarà el Departament de Ben-
estar Social i Família, en relació a les ajudes que fins ara 
està rebent l’ajuntament de Salt pel foment de la convi-
vència i integració de les persones immigrades?

Palau del Parlament, 25 de gener de 2011

Carme Capdevila i Palau
Diputada del Grup Parlamentari d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures concretes per a donar 
resposta als incidents ocorreguts a Salt (Gi-
ronès)
Tram. 314-00570/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 986 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
allò que preveu l’article 141 i 144 del Reglament del Par-
lament de Catalunya, presenta la següent pregunta amb 
resposta per escrit, en relació a la construcció de les me-
sures per donar resposta als incidents que es produeixen 
habitualment al municipi de Salt:

– En quines mesures és concreta el «vestit a mida per a la 
situació que viu Salt», anunciat pel conseller del Depar-
tament de Benestar Social i Família, per donar resposta 
als incidents que estan sacsejant el municipi de Salt?

Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2011

Carme Capdevila i Palau
Diputada del Grup Parlamentari d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la dotació d’un reforç policial per 
afrontar els incidents violents a Salt (Gironès)
Tram. 314-00567/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 983 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveu l’article 141 i 144 del Reglament del Parlament 
de Catalunya, presenta la següent pregunta amb resposta 
per escrit, en relació a les mesures adoptades pel Departa-
ment d’Interior respecte els incidents violents que es pro-
dueixen habitualment al municipi de Salt:

– Amb quins reforços policials ha dotat, el Departament 
d’Interior, al municipi de Salt, per fer front als incidents 
violents que estan sacsejant la ciutat?

– Quant temps preveu mantenir-los?

Palau del Parlament, 25 de gener de 2011

Carme Capdevila i Palau
Diputada del Grup Parlamentari d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les polítiques transversals per a ga-
rantir la millora de la convivència i la integra-
ció a Salt (Gironès)
Tram. 314-00568/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 984 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
allò que preveu l’article 141 i 144 del Reglament del Par-
lament de Catalunya, presenta la següent pregunta amb 
resposta per escrit, en relació a les mesures adoptades 
pel Govern per garantir un full de ruta que millori la 
convivència i la integració al municipi de Salt:

– Quines polítiques transversals és promouran des del 
Departament de Benestar Social i Família, per tal de 
garantir, amb uns objectius clars, operatius i assolibles, 
un full de ruta que permeti la millora progressiva de la 
convivència i integració al municipi de Salt?

Palau del Parlament, 25 de gener de 2011

Carme Capdevila i Palau
Diputada del Grup Parlamentari d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a optimitzar la ges-
tió de les visites mèdiques en els centres 
d’atenció primària
Tram. 314-00573/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 989 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
allò que preveu l’article 141 i 144 del Reglament del Par-
lament de Catalunya, presenta la següent pregunta amb 
resposta per escrit, en relació les mesures per garantir un 
sistema de salut més resolutiu i eficient:

– Quines mesures per assolir una gestió més eficient dels 
centres d’atenció primària adoptarà el Departament de 
Salut per tal d’optimitzar les visites mèdiques?

Palau del Parlament, 25 de gener de 2011

Carme Capdevila i Palau
Diputada del Grup Parlamentari d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures previstes pel Departa-
ment de Salut per a garantir un sistema de 
salut més resolutiu i eficient
Tram. 314-00574/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 990 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
allò que preveu l’article 141 i 144 del Reglament del Par-
lament de Catalunya, presenta la següent pregunta amb 
resposta per escrit, en relació les mesures per garantir un 
sistema de salut més resolutiu i eficient:

– Quines mesures adoptarà el Departament de Salut, per 
garantir un sistema de salut més resolutiu i eficient, amb 
especial referència al sistema d’assistència primària per 
tal d’evitar les derivacions dels usuaris als hospitals?

Palau del Parlament, 25 de gener de 2011

Carme Capdevila i Palau
Diputada del Grup Parlamentari d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els equipaments hospitalaris paralit-
zats a causa de les restriccions pressupos-
tàries
Tram. 314-00571/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 987 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
allò que preveu l’article 141 i 144 del Reglament del Par-
lament de Catalunya, presenta la següent pregunta amb 
resposta per escrit, en relació als equipaments hospita-
laris:

– Quins futurs nous equipaments hospitalaris, pendents 
d’inici o en projecte, han quedat paralitzats degut a les 
restriccions pressupostàries?

Palau del Parlament, 25 de gener de 2011

Carme Capdevila i Palau
Diputada del Grup Parlamentari d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els equipaments hospitalaris ajornats 
a causa de les restriccions pressupostàries
Tram. 314-00572/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 988 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
allò que preveu l’article 141 i 144 del Reglament del Par-
lament de Catalunya, presenta la següent pregunta amb 
resposta per escrit, en relació als equipaments hospita-
laris:

– Quins futurs nous equipaments hospitalaris, pendents 
d’inici o en projecte, han quedat ajornats degut a les res-
triccions pressupostàries?

Palau del Parlament, 25 de gener de 2011

Carme Capdevila i Palau
Diputada del Grup Parlamentari d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a restablir el servei 
de rodalia de Renfe a la línia 3 el 22 de ge-
ner de 2011
Tram. 314-00577/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 998 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Labandera Ganachipi, diputat del Grup Par-
lamentari Socialista, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la se-
güent pregunta per escrit al Govern,

El passat dissabte 22 de gener, a les 14.22 h es va produir 
una aturada del servei ferroviari de rodalies a la línia R3 
de Barcelona a Puigcerdà

– Quines actuacions es van prendre per restablir el ser-
vei?

Palau del Parlament, 24 de gener de 2011

Roberto Labandera Ganachipi 
Diputat del G. P. Socialista

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures adoptades per a informar 
els usuaris de l’aturada del servei de rodalia 
de Renfe a la línia 3 el 22 de gener de 2011
Tram. 314-00578/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 999 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Labandera Ganachipi, diputat del Grup Par-
lamentari Socialista, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la se-
güent pregunta per escrit al Govern,

El passat dissabte 22 de gener, a les 14.22 h es va produir 
una aturada del servei ferroviari de rodalies a la línia R3 
de Barcelona a Puigcerdà

– Quines mesures es van prendre per tal d’informar als 
usuaris de la situació generada?

Palau del Parlament, 24 de gener de 2011

Roberto Labandera Ganachipi 
Diputat del G. P. Socialista

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la cessió d’uns terrenys a l’Ajuntament 
del Prat de Llobregat (Baix Llobregat) per a 
la construcció d’una residència per a la ter-
cera edat i centre de dia
Tram. 314-00575/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 995 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament de Catalunya, presenta la següent pregunta al 
govern amb resposta per escrit sobre la signatura amb 
l’Ajuntament del Prat de Llobregat de la cessió d’uns ter-
renys per a ser destinats a la construcció d’una residència 
i centre de dia a aquesta ciutat

– Té previst el Departament de Benestar i Família signar 
amb l’Ajuntament del Prat de Llobregat la cessió d’uns 
terrenys situats a l’ARE Eixample Sud d’aquesta ciutat 
per a destinar-los a la construcció d’una residència per a 
la tercera edat i centre de dia?

Barcelona, 25 de gener de 2011

Anna Simó i Castelló Pere Bosch i Cuenca
Diputada del G. P. d’ERC Diputat del G. P. d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les causes de l’aturada del servei de 
rodalia de Renfe a la línia 3 el 22 de gener 
de 2011
Tram. 314-00576/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 997 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Labandera Ganachipi, diputat del Grup Par-
lamentari Socialista, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la se-
güent pregunta per escrit al Govern,

El passat dissabte 22 de gener, a les 14.22 h es va produir 
una aturada del servei ferroviari de rodalies a la línia R3 
de Barcelona a Puigcerdà

– Quines han estat les causes d’aquesta aturada?

Palau del Parlament, 24 de gener de 2011

Roberto Labandera Ganachipi 
Diputat del G. P. Socialista
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de l’aturada de la línia 3 del 
servei de rodalia de Renfe del 22 de gener 
de 2011
Tram. 314-00581/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1002 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Labandera Ganachipi, diputat del Grup Par-
lamentari Socialista, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la se-
güent pregunta per escrit al Govern,

El passat dissabte 22 de gener, a les 14.22 h es va produir 
una aturada del servei ferroviari de rodalies a la línia R3 
de Barcelona a Puigcerdà

– Quin cost econòmic es valora que ha tingut l’aturada?

Palau del Parlament, 24 de gener de 2011

Roberto Labandera Ganachipi 
Diputat del G. P. Socialista

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les causes dels retards a les línies 1, 
3 i 4 del servei de rodalia de Renfe del 24 de 
gener de 2011
Tram. 314-00582/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1003 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Labandera Ganachipi, diputat del Grup Par-
lamentari Socialista, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la se-
güent pregunta per escrit al Govern,

Dilluns 24 de gener, es van produir endarreriments a les 
línies R1, R3 i R4 del servei ferroviari de rodalies de 
Barcelona.

– Quines van ser les causes d’aquests endarreriments a 
cadascuna de les línies?

Palau del Parlament, 25 de gener de 2011

Roberto Labandera Ganachipi 
Diputat del G. P. Socialista

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures adoptades per a traslla-
dar els usuaris a llurs destinacions el 22 de 
gener de 2011 a conseqüència de l’aturada 
del servei de rodalia de Renfe a la línia 3
Tram. 314-00579/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1000 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Labandera Ganachipi, diputat del Grup Par-
lamentari Socialista, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la se-
güent pregunta per escrit al Govern,

El passat dissabte 22 de gener, a les 14.22 h es va produir 
una aturada del servei ferroviari de rodalies a la línia R3 
de Barcelona a Puigcerdà

– Quines mesures es van dur a terme per tal de traslladar 
els usuaris a les seves destinacions?

Palau del Parlament, 24 de gener de 2011

Roberto Labandera Ganachipi 
Diputat del G. P. Socialista

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aclariment de l’aturada de la línia 3 
del servei de rodalia de Renfe del 22 de ge-
ner de 2011
Tram. 314-00580/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1001 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Labandera Ganachipi, diputat del Grup Par-
lamentari Socialista, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la se-
güent pregunta per escrit al Govern,

El passat dissabte 22 de gener, a les 14.22 h es va produir 
una aturada del servei ferroviari de rodalies a la línia R3 
de Barcelona a Puigcerdà

– Quins procediment està duent a terme per tal d’esclarir 
els fets produïts? 

Palau del Parlament, 24 de gener de 2011

Roberto Labandera Ganachipi 
Diputat del G. P. Socialista
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els trasllats dels usuaris a llurs des-
tinacions pels retards a les línies 1, 3 i 4 del 
servei de rodalia de Renfe del 24 de gener 
de 2011
Tram. 314-00585/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1006 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Labandera Ganachipi, diputat del Grup Par-
lamentari Socialista, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la se-
güent pregunta per escrit al Govern,

Dilluns 24 de gener, es van produir endarreriments a les 
línies R1, R3 i R4 del servei ferroviari de rodalies de 
Barcelona.

– Quines mesures es van dur a terme per tal de traslladar 
els usuaris a les seves destinacions a cadascuna de les 
línies?

Palau del Parlament, 25 de gener de 2011

Roberto Labandera Ganachipi 
Diputat del G. P. Socialista

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de l’aturada de les línies 1, 3 
i 4 del servei de rodalia de Renfe del 24 de 
gener de 2011
Tram. 314-00586/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1007 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Labandera Ganachipi, diputat del Grup Par-
lamentari Socialista, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la se-
güent pregunta per escrit al Govern,

Dilluns 24 de gener, es van produir endarreriments a les 
línies R1, R3 i R4 del servei ferroviari de rodalies de 
Barcelona.

– Quin cost econòmic es valora que ha tingut l’aturada 
de les tres línies?

Palau del Parlament, 25 de gener de 2011

Roberto Labandera Ganachipi 
Diputat del G. P. Socialista

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el restabliment del servei a les línies 1, 
3 i 4 del servei de rodalia de Renfe del 24 de 
gener de 2011
Tram. 314-00583/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1004 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Labandera Ganachipi, diputat del Grup Par-
lamentari Socialista, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la se-
güent pregunta per escrit al Govern,

Dilluns 24 de gener, es van produir endarreriments a les 
línies R1, R3 i R4 del servei ferroviari de rodalies de 
Barcelona.

– Quines actuacions es van prendre per a restablir el ser-
vei a cadascuna de les línies?

Palau del Parlament, 25 de gener de 2011

Roberto Labandera Ganachipi 
Diputat del G. P. Socialista

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la informació als usuaris sobre els re-
tards a les línies 1, 3 i 4 del servei de rodalia 
de Renfe del 24 de gener de 2011
Tram. 314-00584/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1005 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Labandera Ganachipi, diputat del Grup Par-
lamentari Socialista, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la se-
güent pregunta per escrit al Govern,

Dilluns 24 de gener, es van produir endarreriments a les 
línies R1, R3 i R4 del servei ferroviari de rodalies de 
Barcelona.

– Quines mesures es van prendre per tal d’informar als 
usuaris de la situació generada a cadascuna de les línies?

Palau del Parlament, 25 de gener de 2011

Roberto Labandera Ganachipi 
Diputat del G. P. Socialista
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el manteniment del calendari d’obres 
de la seu regional dels Mossos d’Esquadra 
a Salt (Gironès)
Tram. 314-00589/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1016 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveu l’article 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment de Catalunya, presenta la següent pregunta amb 
resposta per escrit, en relació a la construcció de la Seu 
regional dels Mossos d’Esquadra a Salt:

– Considera el Govern que la situació de Salt no reque-
reix una atenció especial i, per tant, mantenir el calenda-
ri d’obres previst per a la construcció de la seu regional 
dels Mossos d’Esquadra a Salt?

Palau del Parlament, 25 de gener de 2011

Oriol Amorós i March
Diputat del Grup Parlamentari d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la limitació de la velocitat a l’entrada 
de les grans ciutats
Tram. 314-00590/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1017 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveu l’article 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment de Catalunya, presenta la següent pregunta amb 
resposta per escrit, en relació a les declaracions mani-
festades pel Conseller d’Interior sobre la limitació dels 
80 km/h:

En relació a les declaracions manifestades el dia 21 de 
gener d’enguany pel Conseller d’Interior, en relació a la 
limitació dels 80 km/h, en les que va dir que «la limita-
ció no és una mesura de seguretat sinó ambiental.»

– Considera el Govern que la limitació de la velocitat a 
l’entrada de les grans ciutats no és una mesura que afavo-
reixi a la seguretat de les autovies?

Palau del Parlament, 25 de gener de 2011

Oriol Amorós i March
Diputat del Grup Parlamentari d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el manteniment de la comissaria dels 
Mossos d’Esquadra de Girona
Tram. 314-00587/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1014 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
allò que preveu l’article 141 i 144 del Reglament del Par-
lament de Catalunya, presenta la següent pregunta amb 
resposta per escrit, en relació al posicionament del De-
partament d’Interior sobre el manteniment de la comis-
saria de Mossos d’Esquadra de Girona:

– En cas que el Departament d’Interior decideixi mante-
nir el calendari d’obres previst per a la construcció de la 
seu regional dels Mossos d’Esquadra a Salt. Quin posici-
onament adoptarà el Departament d’Interior, respecte el 
manteniment de la comissaria de Mossos d’Esquadra de 
Girona a la seva ubicació actual, quan la comissaria de 
Salt sigui una realitat?

Palau del Parlament, 25 de gener de 2011

Carme Capdevila i Palau
Diputada del Grup Parlamentari d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de les obres de la seu re-
gional dels Mossos d’Esquadra a Salt (Giro-
nès)
Tram. 314-00588/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1015 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveu l’article 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment de Catalunya, presenta la següent pregunta amb 
resposta per escrit, en relació a la construcció de la Seu 
regional dels Mossos d’Esquadra a Salt:

– Quines són les previsions del Govern respecte les obres 
de la seu regional dels Mossos d’Esquadra a Salt?

Palau del Parlament, 25 de gener de 2011

Oriol Amorós i March
Diputat del G. P. d’ERC
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Amb data 1 d’abril de 2008, el conseller de Medi Ambi-
ent i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i president 
de l’Agència de Residus de Catalunya, i l’alcalde de San-
ta Maria de Palautordera van subscriure un conveni en 
què es fixava com a data de tancament de l’abocador el 
31 de desembre de 2010.

Atès que la competència de la llicència d’activitats 
d’aquests tipus d’instal·lacions correspon al Govern de la 
Generalitat, 

– Quin és el capteniment del conseller de Territori i Sos-
tenibilitat, en relació amb el compliment de l’esmentat 
conveni?

Palau del Parlament, 25 de gener de 2011

Jordi Terrades i Santacreu 
Diputat del G. P. Socialista

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la Delegació del Govern a França
Tram. 314-00593/09

Formulació
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1026 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez i Serra, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen-
tari: 

1. Quines han estat les tasques més rellevants desenvolu-
pades durant l’exercici 2010 per la Delegació del Govern 
de la Generalitat a França?

2. Quines i per quins imports han estat les despeses, al 
marge de les de personal, de la Delegació del Govern de 
la Generalitat a França durant l’exercici 2010?

3. Quin ha estat el cost total del personal assignat a la 
Delegació del Govern de la Generalitat a França durant 
el passat exercici 2010?

4. Quina és la plantilla de personal assignada durant 
l’exercici 2010 a la Delegació del Govern de la Genera-
litat a França?

5. Quines són les previsions del Govern pel que fa a la 
Delegació del Govern de la Generalitat a França?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2011

Santiago Rodríguez Serra
Diputat del G. P. del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la valoració del conseller d’Interior de 
les mesures de limitació de la velocitat apli-
cades pel govern anterior
Tram. 314-00591/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1018 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveu l’article 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment de Catalunya, presenta la següent pregunta amb 
resposta per escrit, en relació a les declaracions mani-
festades pel Conseller d’Interior sobre la limitació dels 
80 km/h:

En relació a les declaracions manifestades el dia 21 de 
gener d’enguany pel Conseller d’Interior, en les que va-
lorava les xifres sobre la limitació dels 80 km/h presen-
tades per l’anterior govern com «excessivament ideolò-
giques».

– En quines xifres sobre l’impacte mediambiental de 
l’aplicació de les mesures de limitació dels 80 km/h pre-
sentades per l’anterior govern es basa el Conseller d’Inte-
rior, per tal de manifestar aquestes declaracions?

– Per quin motiu afirma que aquestes dades són «exces-
sivament ideològiques»?

Palau del Parlament, 25 de gener de 2011

Oriol Amorós i March
Diputat del Grup Parlamentari d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment del conveni per al tan-
cament de l’abocador de residus de Santa 
Maria de Palautordera (Vallès Oriental)
Tram. 314-00592/09

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1025 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades Santacreu, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra, formula la següent pregun-
ta per escrit al Govern,

Al municipi de Santa Maria de Palautordera, comarca 
del Vallès Oriental, hi ha ubicat un abocador de residus 
de classe II (Les Valls).
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1. Quines han estat les tasques més rellevants desenvolu-
pades durant l’exercici 2010 per la Delegació del Govern 
de la Generalitat a Alemanya?

2. Quines i per quins imports han estat les despeses, al 
marge de les de personal, de la Delegació del Govern de 
la Generalitat a Alemanya durant l’exercici 2010?

3. Quin ha estat el cost total del personal assignat a la 
Delegació del Govern de la Generalitat a Alemanya du-
rant el passat exercici 2010?

4. Quina és la plantilla de personal assignada durant 
l’exercici 2010 a la Delegació del Govern de la Generali-
tat a Alemanya?

5. Quines són les previsions del Govern pel que fa a la 
Delegació del Govern de la Generalitat a Alemanya?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2011

Santi Rodríguez i Serra

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la Delegació del Govern als Estats 
Units d’Amèrica
Tram. 314-00596/09

Formulació
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1029 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez i Serra, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamentari: 

1. Quines han estat les tasques més rellevants desenvolu-
pades durant l’exercici 2010 per la Delegació del Govern 
de la Generalitat as Estats Units d’Amèrica?

2. Quines i per quins imports han estat les despeses, al 
marge de les de personal, de la Delegació del Govern de 
la Generalitat als Estats Units d’Amèrica durant l’exerci-
ci 2010?

3. Quin ha estat el cost total del personal assignat a la 
Delegació del Govern de la Generalitat als Estats Units 
d’Amèrica durant el passat exercici 2010?

4. Quina és la plantilla de personal assignada durant 
l’exercici 2010 a la Delegació del Govern de la Generali-
tat als Estats Units?

5. Quines són les previsions del Govern pel que fa a la 
Delegació del Govern de la Generalitat als Estats Units?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2011

Santi Rodríguez i Serra

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la Delegació del Govern al Regne Unit
Tram. 314-00594/09

Formulació
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1027 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez i Serra, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen-
tari: 

1. Quines han estat les tasques més rellevants desenvolu-
pades durant l’exercici 2010 per la Delegació del Govern 
de la Generalitat al Regne Unit?

2. Quines i per quins imports han estat les despeses, al 
marge de les de personal, de la Delegació del Govern de 
la Generalitat al Regne Unit durant l’exercici 2010?

3. Quin ha estat el cost total del personal assignat a la 
Delegació del Govern de la Generalitat al Regne Unit 
durant el passat exercici 2010?

4. Quina és la plantilla de personal assignada durant 
l’exercici 2010 a la Delegació del Govern de la Generali-
tat al Regne Unit?

5. Quines són les previsions del Govern pel que fa a la 
Delegació del Govern de la Generalitat al Regne Unit?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2011

Santi Rodríguez i Serra

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la Delegació del Govern a Alemanya
Tram. 314-00595/09

Formulació
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1028 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez i Serra, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen-
tari: 
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1. Quina és la situació actual de la Delegació del Govern 
de la Generalitat a Mèxic?

2. Quines són les previsions del Govern pel que fa a la 
Delegació del Govern de la Generalitat a Mèxic?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2011

Santi Rodríguez i Serra

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el mal funcionament del servei de ro-
dalia de Renfe del 24 al 26 de gener de 2011
Tram. 314-00599/09

Formulació
Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1032 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Llobet Navarro, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

Durant els dies 24, 25 i 26 de gener de 2011, el servei de 
rodalies ha funcionat anòmalament per raó d’un conflic-
te laboral a la companyia.

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen-
tari: 

1. Quines accions ha dut o pensa dur a terme el Govern 
de la Generalitat en relació al funcionament anòmal del 
servei de rodalies durant els dies 24, 25, i 26 de gener 
de 2011?

2. Quants trens s’han suprimit durant cadascun d’aquests 
dies, desglossat per línies?

3. Quants trens han patit retards durant cadascun 
d’aquests dies, desglossat per línies?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2011

Josep Llobet i Navarro

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la Delegació del Govern a l’Argentina
Tram. 314-00597/09

Formulació
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1030 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez i Serra, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen-
tari: 

1. Quines han estat les tasques més rellevants desenvolu-
pades durant l’exercici 2010 per la Delegació del Govern 
de la Generalitat a l’Argentina?

2. Quines i per quins imports han estat les despeses, al 
marge de les de personal, de la Delegació del Govern de 
la Generalitat a l’Argentina durant l’exercici 2010?

3. Quin ha estat el cost total del personal assignat a la 
Delegació del Govern de la Generalitat a l’Argentina du-
rant el passat exercici 2010?

4. Quina és la plantilla de personal assignada durant 
l’exercici 2010 a la Delegació del Govern de la Generali-
tat a l’Argentina?

5. Quines són les previsions del Govern pel que fa a la 
Delegació del Govern de la Generalitat a l’Argentina?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2011

Santi Rodríguez i Serra

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de la Delegació del Govern 
a Mèxic
Tram. 314-00598/09

Formulació
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1031 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez i Serra, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen-
tari: 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius de la derogació del Codi 
d’ètica de la Policia de Catalunya
Tram. 314-00602/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1048 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (ICV-EUiA), d’acord amb allò que preveu 
l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la se-
güent pregunta per tal que sigui contestada per escrit.

– Per quina raó el Govern ha derogat el Codi d’Ètica po-
licial enlloc d’impulsar-ne la reforma dels articles que es 
volgués modificar?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els articles que considera que són 
adequats del Codi d’ètica de la Policia de 
Catalunya
Tram. 314-00603/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1049 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (ICV-EUiA), d’acord amb allò que preveu 
l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la se-
güent pregunta per tal que sigui contestada per escrit.

– Quins son els articles del Codi d’Ètica Policial, que va 
entrar en vigor el 17 de novembre de 2010 i que ha estat 
derogat pel Govern, que el Govern considera que no son 
adequats per a integrar un Codi d’Ètica Policial?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import de les devolucions realitza-
des pel mal funcionament del servei de ro-
dalia de Renfe del 24 al 26 de gener de 2011
Tram. 314-00600/09

Formulació
Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1033 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Llobet Navarro, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 

Durant els dies 24, 25 i 26 de gener de 2011, el servei de 
rodalies ha funcionat anòmalament per raó d’un conflic-
te laboral a la companyia.

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen-
tari: 

– Quants usuaris van demanar la devolució exprés del 
seu bitllet durant durant els dies 24, 25, i 26 de gener de 
2011 i quin és l’import total de les devolucions efectua-
des?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2011

Josep Llobet i Navarro

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dimissió del president del Comitè 
d’Ètica policial
Tram. 314-00601/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1047 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (ICV-EUiA), d’acord amb allò que preveu 
l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la se-
güent pregunta per tal que sigui contestada per escrit.

– Com valora el Govern la dimissió del President del Co-
mitè d’Ètica Policial, Carlos Jiménez Villarejo?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions per a contrarestar la influ-
ència de la derogació del Codi d’ètica de la 
Policia de Catalunya en la imatge del Cos de 
Mossos d’Esquadra
Tram. 314-00606/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1052 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (ICV-EUiA), d’acord amb allò que preveu 
l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la se-
güent pregunta per tal que sigui contestada per escrit.

– Com preveu contrarestar la mala imatge que pot supo-
sar per al Cos de Mossos d’Esquadra la derogació d’un 
Codi d’Ètica Policial derivat de recomanacions d’orga-
nismes internacionals?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la consolidació d’una companyia aè-
ria de capital català
Tram. 314-00607/09

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1054 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament del Parlament de Catalunya, 
formula la següent pregunta al Govern, per tal que sigui 
contestada per escrit: 

– Com valora el Conseller d’Economia i Coneixement 
l’aposta de consolidar una companyia aèria de capital ca-
talà com Spanair?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2011

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo 
Diputada GP Socialista

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la presentació del projecte d’un nou 
codi d’ètica policial
Tram. 314-00604/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1050 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (ICV-EUiA), d’acord amb allò que preveu 
l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la se-
güent pregunta per tal que sigui contestada per escrit.

– Quan preveu el Govern presentar el projecte d’un nou 
Codi d’Ètica Policial, que substitueixi al recentment de-
rogat?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nomenament dels nous membres 
del Comitè d’Ètica policial
Tram. 314-00605/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1051 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (ICV-EUiA), d’acord amb allò que preveu 
l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la se-
güent pregunta per tal que sigui contestada per escrit.

– Quan preveu el Govern nomenar els nous membres del 
Comitè d’Ètica Policial?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat
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per l’Institut Català de Finances, adscrit al Departament 
d’Economia i Coneixement?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2011

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo 
Diputada GP Socialista

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els objectius per a la millora del servei 
de trens regionals operats per Renfe el 2011
Tram. 314-00610/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1057 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Labandera Ganachipi, diputat del Grup Par-
lamentari Socialista, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la se-
güent pregunta per escrit al Govern,

– Quin són els objectius del Govern respecte a la millora 
servei de regionals de Catalunya operat per Renfe per a 
aquest any 2011?

Palau del Parlament, 25 de gener de 2011

Roberto Labandera Ganachipi 
Diputat del G. P. Socialista

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els objectius per a la millora del ser-
vei de trens de rodalia operats per Renfe el 
2011
Tram. 314-00611/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1058 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Labandera Ganachipi, diputat del Grup Par-
lamentari Socialista, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la se-
güent pregunta per escrit al Govern,

– Quin són els objectius del Govern respecte a la millora 
servei de rodalies de Catalunya operat per Renfe per a 
aquest any 2011?

Palau del Parlament, 25 de gener de 2011

Roberto Labandera Ganachipi 
Diputat del G. P. Socialista

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el suport de l’Administració pública 
catalana a la consolidació d’una companyia 
aèria de capital català
Tram. 314-00608/09

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1055 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament del Parlament de Catalunya, 
formula la següent pregunta al Govern, per tal que sigui 
contestada per escrit: 

– El Conseller d’Economia i Coneixement valora posi-
tivament pel país mantenir i reforçar el suport de l’ad-
ministració pública catalana a la iniciativa empresarial 
de consolidar una companyia aèria de capital català com 
Spanair, que ha de permetre desenvolupar opcions estra-
tègiques pel futur social i econòmic del nostre país?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2011

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo
Diputada GP Socialista

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les del seu portaveu amb relació a la 
companyia aèria Spanair
Tram. 314-00609/09

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1056 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament del Parlament de Catalunya, 
formula la següent pregunta al Govern, per tal que sigui 
contestada per escrit: 

Si el Conseller d’Economia i Coneixement creu que és 
positiu pel país mantenir i reforçar el suport de l’admi-
nistració catalana a la iniciativa empresarial de consoli-
dar una companyia aèria de capital català com Spanair, 

– Com valora les declaracions realitzades pel portaveu 
del Govern, Francesc Homs, el passat 25 de gener de 
2011 i les seves repercussions sobre l’estratègia comer-
cial de la companyia Spanair? Considera oportuns els 
comentaris realitzats sobre la situació econòmica de la 
companyia? Les dades que disposava el portaveu per re-
alitzar aquestes declaracions havien estat subministrades 
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– Davant d’aquesta situació, s’han reforçat els mecanis-
mes d’informació als usuaris? Quins? des de quina data 
concretament? De quina manera?

Palau del Parlament, 25 de gener de 2011

Roberto Labandera Ganachipi 
Diputat del G. P. Socialista

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els serveis de transport alternatius als 
trens de rodalia durant la suspensió del ser-
vei pel conflicte laboral amb els maquinistes 
del gener de 2011
Tram. 314-00614/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1061 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Labandera Ganachipi, diputat del Grup Par-
lamentari Socialista, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la se-
güent pregunta per escrit al Govern,

El cap de setmana del 22 i 23 de gener es va iniciar un 
conflicte laboral dels maquinistes de Renfe que va provo-
car la suspensió de diversos serveis de rodalies. El tema 
s’ha agreujat en els dies següents, amb retards en el ser-
vei i dificultats per proporcionar els serveis programats a 
nivell de rodalies i afectant a més de 400.000 per sones.

– Quins serveis alternatius de transport ha posat en fun-
cionament el Govern per tal de garantir la mobilitat dels 
ciutadans afectats? Quan es van posar en servei concre-
tament?

Palau del Parlament, 25 de gener de 2011

Roberto Labandera Ganachipi 
Diputat del G. P. Socialista

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la seva responsabilitat en el servei de 
trens de rodalia operats per Renfe
Tram. 314-00612/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1059 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Labandera Ganachipi, diputat del Grup Par-
lamentari Socialista, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la se-
güent pregunta per escrit al Govern,

El cap de setmana del 22 i 23 de gener es va iniciar un 
conflicte laboral dels maquinistes de Renfe que va pro-
vocar la suspensió de diversos serveis de rodalies. El 
tema s’ha agreujat en els dies següents, amb retards en 
el servei i dificultats per proporcionar els serveis pro-
gramats a nivell de rodalies i afectant a més de 400.000 
persones.

– Vistes les declaracions d’alguns alts càrrecs del Go-
vern arran d’aquesta situació, quina responsabilitat con-
sidera el Govern que té respecte del servei de rodalies? 
Com les exerceix? 

Palau del Parlament, 25 de gener de 2011

Roberto Labandera Ganachipi 
Diputat del G. P. Socialista

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la informació donada als usuaris els 
trens de rodalia durant la suspensió del ser-
vei pel conflicte laboral amb els maquinistes 
del gener de 2011
Tram. 314-00613/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1060 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Labandera Ganachipi, diputat del Grup Par-
lamentari Socialista, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la se-
güent pregunta per escrit al Govern,

El cap de setmana del 22 i 23 de gener es va iniciar un 
conflicte laboral dels maquinistes de Renfe que va pro-
vocar la suspensió de diversos serveis de rodalies. El 
tema s’ha agreujat en els dies següents, amb retards en 
el servei i dificultats per proporcionar els serveis pro-
gramats a nivell de rodalies i afectant a més de 400.000 
persones.
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– Amb qui? En quines dates?

– En cas afirmatiu, han parlat també del servei de Regi-
onals? Han establert algunes pautes de funcionament no-
ves des de l’assumpció de la nova competència? Quines?

– En el cas que encara no ho hagin fet, quina previsió 
tenen per fer-ho?

Palau del Parlament, 25 de gener de 2011

Roberto Labandera Ganachipi 
Diputat del G. P. Socialista

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’agenda del conseller i dels alts càr-
recs responsables de transport i mobilitat 
per a resoldre la crisi generada per l’atura-
da del servei de rodalia operat per Renfe del 
gener de 2011
Tram. 314-00617/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1064 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Labandera Ganachipi, diputat del Grup Par-
lamentari Socialista, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la se-
güent pregunta per escrit al Govern,

El cap de setmana del 22 i 23 de gener es va iniciar un 
conflicte laboral dels maquinistes de Renfe que va provo-
car la suspensió de diversos serveis de rodalies. El tema 
s’ha agreujat en els dies següents, amb retards en el ser-
vei i dificultats per proporcionar els serveis programats a 
nivell de rodalies i afectant a més de 400.000 per sones.

– Quina ha estat l’agenda del Conseller i els alts càrrecs 
responsables en transport i mobilitat des del dia 22 de 
gener per tal de resoldre la crisi generada?

Palau del Parlament, 25 de gener de 2011

Roberto Labandera Ganachipi 
Diputat del G. P. Socialista

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a garantir el servei 
de rodalia durant la suspensió del servei pel 
conflicte laboral amb els maquinistes del 
gener de 2011
Tram. 314-00615/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1062 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Labandera Ganachipi, diputat del Grup Par-
lamentari Socialista, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la se-
güent pregunta per escrit al Govern,

El cap de setmana del 22 i 23 de gener es va iniciar un 
conflicte laboral dels maquinistes de RENFE que va 
provocar la suspensió de diversos serveis de rodalies. 
El tema s’ha agreujat en els dies següents, amb retards 
en el servei i dificultats per proporcionar els serveis pro-
gramats a nivell de rodalies i afectant a més de 400.000 
persones.

– Quines són les mesures que ha pres el Govern de la 
Generalitat per tal de garantir el servei als usuaris afec-
tats?

Palau del Parlament, 25 de gener de 2011

Roberto Labandera Ganachipi 
Diputat del G. P. Socialista

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reunió entre el conseller de Territori 
i Sostenibilitat i els responsables de Rodali-
es de Catalunya sobre el funcionament dels 
serveis de trens
Tram. 314-00616/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1063 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Labandera Ganachipi, diputat del Grup Par-
lamentari Socialista, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la se-
güent pregunta per escrit al Govern,

– S’han reunit el conseller i/o els alts càrrecs del De-
partament de Territori i Sostenibilitat amb els responsa-
bles de Rodalies de Catalunya, des del seu nomenament 
fins al passat 22 de gener, per conèixer de primera mà el 
funcionament del servei de rodalies i establir, si s’escau, 
nous criteris?
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– Ha fet alguna gestió el Govern per mediar en el con-
flicte?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2011

Roberto Labandera Ganachipi 
Diputat del G. P. Socialista

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a donar compliment 
al compromís del president de la Generali-
tat d’aprovar instruments de fiscalitat ambi-
ental
Tram. 314-00620/09

Formulació
Joan Herrera Torres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1070 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (ICV-EUiA), d’acord amb allò que preveu 
l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per tal que sigui contestada per es-
crit.

– Quines mesures es faran efectives per donar com-
pliment al compromís del president de la Generalitat 
d’aprovar instruments de fiscalitat ambiental?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2011

Joan Herrera Torres
President

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data per a aprovar instruments de 
fiscalitat ambiental
Tram. 314-00621/09

Formulació
Joan Herrera Torres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1071 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (ICV-EUiA), d’acord amb allò que preveu 
l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la 
següent pregunta per tal que sigui contestada per es-
crit.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions per a evitar la generalit-
zació del conflicte després de l’aturada del 
servei de rodalia operat per Renfe del gener 
de 2011
Tram. 314-00618/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1065 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Labandera Ganachipi, diputat del Grup Par-
lamentari Socialista, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la se-
güent pregunta per escrit al Govern,

El cap de setmana del 22 i 23 de gener es va iniciar un 
conflicte laboral dels maquinistes de Renfe que va provo-
car la suspensió de diversos serveis de rodalies. El tema 
s’ha agreujat en els dies següents, amb retards en el ser-
vei i dificultats per proporcionar els serveis programats a 
nivell de rodalies i afectant a més de 400.000 persones.

– Quines han estat les accions dutes a terme pel Govern 
de la Generalitat per evitar la generalització del conflicte?

Palau del Parlament, 25 de gener de 2011

Roberto Labandera Ganachipi 
Diputat del G. P. Socialista

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reunió entre Renfe i el sindicat SE-
MAF en què la Generalitat no ha estat pre-
sent
Tram. 314-00619/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1066 i 1075 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Labandera Ganachipi, diputat del Grup Par-
lamentari Socialista, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la se-
güent pregunta per escrit al Govern,

Avui dia 26 de gener Renfe i el sindicat SEMAF s’han 
reunit per buscar una sortida al conflicte originat al ser-
vei de rodalies de Catalunya. En aquesta reunió no hi 
ha participat cap representant de la Generalitat ni de la 
Conselleria de Territori i Sostenibilitat, ni de la d’Em-
presa i Ocupació.

– Per què s’ha considerat que el Govern no hi havia de 
ser present?
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ra, d’acord amb allò que preveuen els articles 141 i 144 
del Reglament del Parlament de Catalunya, presenta la 
següent pregunta al govern amb resposta per escrit sobre 
innecessitat d’Estudi d’impacte ambiental en el projecte 
Adequació i la millora paisatgística de l’entorn del camí 
de la Bunyola del Prat de Llobregat.

Durant l’any 2010 l’Ajuntament del Prat de Llobregat 
ha portat a terme les obres del projecte Adequació i la 
millora paisatgística de l’entorn del camí de la Bunyola. 
Aquesta projecte es realitza dins d’un espai inclòs en la 
Zona ZEPA i Xarxa Natura 2000 i no ha estat sotmès a 
cap estudi d’impacte ambiental ni a informació pública. 
L’art. 3.b del text refós de la Llei d’avaluació d’impacte 
ambiental determina que els projectes que afectin a la 
Xarxa Natura 2000 hauran de sotmetre’s a l’avaluació 
d’impacte ambiental quan així ho determini l’òrgan am-
biental.

– Ha sotmès l’Ajuntament del Prat a consulta prèvia, tal 
com preveu el text refós de la Llei d’avaluació d’impacte 
ambiental, davant de l’organisme pertinent sobre la ne-
cessitat o no d’estudi d’impacte ambiental del projecte 
abans de l’inici de les obres del projecte en qüestió?

– Es va fer comunicació per escrit a l’Ajuntament del Prat 
de la innecessitat d’aquest estudi? En quina data?

Barcelona, 26 de gener de 2011

Anna Simó i Castelló Marc Sanglas i Alcantarilla
Portaveu G. P. d’ERC Diputat del G. P. d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost del funcionament dels serveis 
d’ocupació jove el 2010
Tram. 314-00624/09

Formulació
José Antonio Coto Roquet, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1078 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

José Antonio Coto Roquet, diputat del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu grup parlamen-
tari: 

– Quin ha estat el cost de funcionament dels serveis 
d’ocupació jove durant l’exercici 2010?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2011

José Antonio Coto Roquet
Diputat del GP del PPC

– Quan pensa el Govern aprovar instruments de fiscalitat 
ambiental?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2011

Joan Herrera Torres
President

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’adjudicació de la construcció del 
Centre Intermodal del Baix Llobregat
Tram. 314-00622/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1076 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, i Marc Sanglas i 
Alcantarilla, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb allò que preve-
uen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra 
formula la següent pregunta per escrit al Govern sobre 
la construcció del Centre Intermodal del Baix Llobregat.

– Quina és la posició del govern de Catalunya després de 
l’adjudicació provisional a l’UTE integrada per Comsa, 
SA, Dragados SA, i FCC Construcción SA, per 69,7 mi-
lions d’euros sobre la construcció del Centre Intermodal 
del Baix Llobregat, a la zona de l’actual estació de roda-
lia del Prat?

Palau del Parlament, 25 de gener de 2011

Anna Simó i Castelló Marc Sanglas i Alcantarilla
Portaveu del G. P. d’ERC Diputat del G. P. d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la redacció de l’estudi d’impacte am-
biental en el projecte d’adequació i millora 
paisatgística de l’entorn del camí de la Bu-
nyola, del Prat de Llobregat
Tram. 314-00623/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1077 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del G. P. d’Esquerra i 
Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat del G. P. d’Esquer-
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surament automàtic i dels punts de mesurament manual 
ubicats a la zona de protecció especial?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2011

Jordi Terrades Santacreu 
Diputat del G. P. Socialista

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els efectes dels contaminants de l’aire 
en la reducció de la implantació de la limita-
ció de la velocitat als accessos a Barcelona
Tram. 314-00627/09

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1125 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades Santacreu, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra, formula la següent pregun-
ta per escrit al Govern,

El Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire afec-
ta 40 municipis de la Regió Metropolitana de Barcelona. 
L’any 2008 aquest municipis es van incloure en una zona 
de protecció especial pels alts nivells de dos contaminants 
detectats en l’aire: els òxids de nitrogen (NOx) i les partícu-
les en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10).

– Creu el conseller de Territori i Sostenibilitat, que la 
limitació de velocitat establerta als accessos a Barcelo-
na, ha donat resultats satisfactoris? S’han reduït aquests 
contaminants des de la implantació de la mesura?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2011

Jordi Terrades Santacreu 
Diputat del G. P. Socialista

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els efectes de l’aplicació de les me-
sures incloses en el Pla d’actuació per a la 
millora de la qualitat de l’aire en la reducció 
de les emissions
Tram. 314-00628/09

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1126 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades Santacreu, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts atorgats a Aspro Ocio, SA, 
del 1993 ençà
Tram. 314-00625/09

Formulació
Jordi Cañas Pérez, del Subgrup Parlamentari 
de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía
Reg. 1103 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa de Parlamento de Cataluña

Jordi Cañas Pérez, portavoz adjunto del Subgrupo Parla-
mentario Ciutadans (C’s), de acuerdo con lo establecido 
en los artículos 141 y 144 del Reglamento de la Cámara, 
presenta la siguiente pregunta para que sea contestada 
mediante respuesta escrita.

Interesa a este diputado, y a su subgrupo parlamentario, 
conocer:

– Las subvenciones otorgadas por la Generalitat de Ca-
talunya a la empresa Aspro Ocio S.A. desde el año 1993 
en adelante.

Palau del Parlament, 27 de enero de 2011

Jordi Cañas Pérez
Portavoz adjunto Subgrupo C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les dades d’immissió dels punts de 
mesurament automàtic i manual a la zona 
de protecció especial de la Regió Metropoli-
tana de Barcelona
Tram. 314-00626/09

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1124 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades Santacreu, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra, formula la següent pregun-
ta per escrit al Govern,

El Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire 
afecta 40 municipis de la Regió Metropolitana de Bar-
celona. L’any 2008 aquest municipis es van incloure en 
una zona de protecció especial pels alts nivells de dos 
contaminants detectats en l’aire: els òxids de nitrogen 
(NOx) i les partícules en suspensió de diàmetre inferior 
a 10 micres (PM10).

– Quin és el capteniment del conseller de Territori i Sos-
tenibilitat, sobre les dades d’immissió dels punts de me-
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la persona responsable en matèria de 
medi ambient
Tram. 314-00630/09

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1128 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades Santacreu, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra, formula la següent pregun-
ta per escrit al Govern,

El Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire 
afecta 40 municipis de la Regió Metropolitana de Bar-
celona. L’any 2008 aquest municipis es van incloure en 
una zona de protecció especial pels alts nivells de dos 
contaminants detectats en l’aire: els òxids de nitrogen 
(NOx) i les partícules en suspensió de diàmetre inferior 
a 10 micres (PM10).

Una de les 73 mesures incloses en el Pla, és la limitació 
de velocitat als accessos a Barcelona a 80 km/h. Atès 
que aquesta mesura es va adoptar des d’un punt de vis-
ta ambiental, mitjançant un decret del Departament de 
Medi Ambient i Habitatge i que per tant correspon ac-
tualment al Departament de Territori i Sostenibilitat la 
seva modificació.

Atès també que el portaveu del Govern en aquesta matè-
ria sembla ser el conseller d’Interior.

– Qui considera el conseller de Territori i Sostenibilitat 
que ha de prendre decisions en aquesta matèria?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2011

Jordi Terrades Santacreu 
Diputat del G. P. Socialista

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els estudis tècnics que han motivat la 
decisió de canviar la limitació de la velocitat 
als accessos a Barcelona
Tram. 314-00631/09

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1129 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades Santacreu, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra, formula la següent pregun-
ta per escrit al Govern,

del Reglament de la Cambra, formula la següent pregun-
ta per escrit al Govern,

El Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire 
afecta 40 municipis de la Regió Metropolitana de Bar-
celona. L’any 2008 aquest municipis es van incloure en 
una zona de protecció especial pels alts nivells de dos 
contaminants detectats en l’aire: els òxids de nitrogen 
(NOx) i les partícules en suspensió de diàmetre inferior 
a 10 micres (PM10).

– Creu el conseller de Territori i Sostenibilitat, que el 
compliment de les 73 mesures que estaven incloses en el 
Pla han permès reduir les emissions d’aquests contami-
nants i complir les directrius de la Unió Europea?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2011

Jordi Terrades Santacreu 
Diputat del G. P. Socialista

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a complir les direc-
trius de la Unió Europea relatives a la pre-
sència de contaminants en l’aire
Tram. 314-00629/09

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1127 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades Santacreu, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra, formula la següent pregun-
ta per escrit al Govern,

El Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire 
afecta 40 municipis de la Regió Metropolitana de Bar-
celona. L’any 2008 aquest municipis es van incloure en 
una zona de protecció especial pels alts nivells de dos 
contaminants detectats en l’aire: els òxids de nitrogen 
(NOx) i les partícules en suspensió de diàmetre inferior 
a 10 micres (PM10).

– Quines mesures creu el conseller de Territori i Soste-
nibilitat que s’hauran de implementar per tal de complir 
les directrius de la Unió Europea, pel que fa a la presen-
cia de contaminants en l’aire?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2011

Jordi Terrades Santacreu 
Diputat del G. P. Socialista
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a assolir els nivells de 
contaminació atmosfèrica establerts per la 
Unió Europea
Tram. 314-00633/09

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del 
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 1131 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades Santacreu, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra, formula la següent pregun-
ta per escrit al Govern,

El Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire 
afecta 40 municipis de la Regió Metropolitana de Barce-
lona. L’any 2008 aquest municipis es van incloure en una 
zona de protecció especial pels alts nivells de dos conta-
minants detectats en l’aire: els òxids de nitrogen (NOx) i 
les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 mi-
cres (PM10), que superaven els nivells de contaminació 
que fixa la U.E.

– Quines mesures impulsarà el Departament de Territori 
i Sostenibilitat per tal d’assolir els nivells marcats per la 
UE, pel que fa a la contaminació atmosfèrica?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2011

Jordi Terrades Santacreu 
Diputat del G. P. Socialista

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la direcció general responsable d’im-
pulsar la diversificació laboral de les dones
Tram. 314-00634/09

Formulació
Caterina Mieras i Barceló, del Grup 
Parlamentari Socialista

Reg. 1132 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Caterina Mieras Barceló, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que s’estableix a l’article 
144 del Reglament del Parlament, formula la següent 
pregunta al Govern, per tal que sigui contestada per es-
crit: 

Un dels objectius de la Direcció General d’Igualtat 
d’Oportunitats en el Treball, d’acord amb la seva Memò-
ria que s’inclou en la documentació dels Pressupostos de 
la Generalitat de Catalunya per al 2010, era avançar en la 
diversificació laboral de les dones.

El Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire 
afecta 40 municipis de la Regió Metropolitana de Bar-
celona. L’any 2008 aquest municipis es van incloure en 
una zona de protecció especial pels alts nivells de dos 
contaminants detectats en l’aire: els òxids de nitrogen 
(NOx) i les partícules en suspensió de diàmetre inferior 
a 10 micres (PM10).

Una de les 73 mesures incloses en el Pla, és la limitació 
de velocitat als accessos a Barcelona a 80 km/h. El Go-
vern ha anunciat la decisió de variar l’estratègia per tal 
de flexibilitzar la norma.

– Quines estudis tècnics s’han utilitzat per adoptar 
aquesta decisió?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2011

Jordi Terrades Santacreu 
Diputat del G. P. Socialista

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la sol·licitud d’una moratòria a la Co-
missió Europea per a assolir els nivells de 
qualitat de l’aire establerts per la Unió Eu-
ropea
Tram. 314-00632/09

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1130 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades Santacreu, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament de la Cambra, formula la següent pregun-
ta per escrit al Govern,

El Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire 
afecta 40 municipis de la Regió Metropolitana de Barce-
lona. L’any 2008 aquest municipis es van incloure en una 
zona de protecció especial pels alts nivells de dos conta-
minants detectats en l’aire: els òxids de nitrogen (NOx) i 
les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 mi-
cres (PM10), que superaven els nivells de contaminació 
que fixa la U.E.

– Ha demanat el Departament de Territori i Sostenibili-
tat una moratòria a la Comissió Europea per assolir els 
nivells marcats per la UE?

– En cas afirmatiu, quina ha estat la resposta?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2011

Jordi Terrades Santacreu 
Diputat del G. P. Socialista
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pregunta al Govern, per tal que sigui contestada per es-
crit: 

Un dels objectius de la Direcció General d’Igualtat 
d’Oportunitats en el Treball, d’acord amb la seva Memò-
ria que s’inclou en la documentació dels Pressupostos de 
la Generalitat de Catalunya per al 2010, era assegurar el 
desenvolupament de projectes integrals d’inserció socio-
laboral per a col·lectius vulnerables o amb risc d’exclusió 
afavorint una inserció laboral estable i de qualitat.

– Quina serà la Direcció General responsable d’impulsar 
aquest objectiu?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2011

Caterina Mieras Barceló

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la direcció general responsable d’im-
pulsar la creació d’empreses d’inserció i in-
clusives i de millorar-ne la productivitat
Tram. 314-00637/09

Formulació
Caterina Mieras i Barceló, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1135 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Caterina Mieras Barceló, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que s’estableix a l’article 
144 del Reglament del Parlament, formula la següent 
pregunta al Govern, per tal que sigui contestada per es-
crit: 

Un dels objectius de la Direcció General d’Igualtat 
d’Oportunitats en el Treball, d’acord amb la seva Memò-
ria que s’inclou en la documentació dels Pressupostos de 
la Generalitat de Catalunya per al 2010, era potenciar la 
creació de noves empreses d’inserció i millorar la produc-
tivitat de les empreses d’inserció i potenciar una xarxa 
d’empreses inclusives.

– Quina serà la Direcció General responsable d’impulsar 
aquest objectiu?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2011

Caterina Mieras Barceló

– Quina serà la Direcció General responsable d’impulsar 
aquest objectiu?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2011

Caterina Mieras Barceló

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la direcció general responsable d’im-
pulsar la igualtat d’oportunitats a les empre-
ses i la conciliació de la vida laboral i per-
sonal
Tram. 314-00635/09

Formulació
Caterina Mieras i Barceló, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1133 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Caterina Mieras Barceló, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que s’estableix a l’article 
144 del Reglament del Parlament, formula la següent 
pregunta al Govern, per tal que sigui contestada per es-
crit: 

Un dels objectius de la Direcció General d’Igualtat 
d’Oportunitats en el Treball, d’acord amb la seva Me-
mòria que s’inclou en la documentació dels Pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya per al 2010, era impulsar 
la igualtat d’oportunitats a les empreses i promoure una 
nova cultura en l’organització del temps que afavoreixi 
la compatibilitat entre la vida laboral i la vida personal.

– Quina serà la Direcció General responsable d’impulsar 
aquest objectiu?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2011

Caterina Mieras Barceló

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la direcció general responsable 
d’impulsar la inserció sociolaboral dels col-
lectius vulnerables o amb risc d’exclusió
Tram. 314-00636/09

Formulació
Caterina Mieras i Barceló, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1134 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Caterina Mieras Barceló, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que s’estableix a l’article 
144 del Reglament del Parlament, formula la següent 
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c) Promoure la signatura de convenis amb empreses i 
organitzacions sindicals per a facilitar-ne la reinserció 
laboral.

d) […]»

Palau del Parlament, 26 de gener de 2011

Caterina Mieras Barceló

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la seva representació en la reunió del 
26 de gener de 2011 amb el president del 
Govern de l’Estat
Tram. 314-00640/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1139 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (ICV-EUiA), d’acord amb allò que preveu 
l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la se-
güent pregunta per tal que sigui contestada per escrit.

– Considera el Govern que el senyor Duran i Lleida en 
la seva reunió amb el President del Govern de l’Estat se-
nyor Rodríguez Zapatero al Congrés dels Diputats el dia 
26 de gener d’enguany actuava en representació del Go-
vern de la Generalitat o com a diputat de Convergència 
i Unió?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la informació al Parlament sobre el 
contingut de la reunió amb el president del 
Govern de l’Estat del 26 de gener de 2011
Tram. 314-00641/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1140 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (ICV-EUiA), d’acord amb allò que preveu 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la direcció general responsable d’im-
pulsar la inserció laboral de persones amb 
discapacitat o malaltia mental i de promoure 
i consolidar els centres especials de treball
Tram. 314-00638/09

Formulació
Caterina Mieras i Barceló, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1136 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Caterina Mieras Barceló, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que s’estableix a l’article 
144 del Reglament del Parlament, formula la següent 
pregunta al Govern, per tal que sigui contestada per es-
crit: 

Un dels objectius de la Direcció General d’Igualtat 
d’Oportunitats en el Treball, d’acord amb la seva Memò-
ria que s’inclou en la documentació dels Pressupostos de 
la Generalitat de Catalunya per al 2010, era avançar en la 
igualtat d’oportunitats i la millora de la inserció laboral 
de persones amb discapacitat o malaltia mental i la pro-
moció i consolidació dels Centres Especials de Treball.

– Quina serà la Direcció General responsable d’impulsar 
aquest objectiu?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2011

Caterina Mieras Barceló

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la direcció general responsable d’im-
pulsar la reinserció laboral de les dones víc-
times de la violència masclista
Tram. 314-00639/09

Formulació
Caterina Mieras i Barceló, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1137 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Caterina Mieras Barceló, diputada del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que s’estableix a l’article 
144 del Reglament del Parlament, formula la següent 
pregunta al Govern, per tal que sigui contestada per es-
crit: 

– Quina serà la Direcció General responsable de donar 
compliment a l’article 38.2 c) de la Llei 5/2008, de 24 
d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència mas-
clista, segons el qual: 

«2. L’administració pública competent, […] ha de: 

[…]
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les converses amb directius de Yama-
ha que ha mantingut el conseller d’Empresa 
i Ocupació
Tram. 314-00643/09

Formulació
Laura Massana Mas, juntament amb una altra 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1146 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Laura Massana i Mas i Mercè Civit i Illa, diputades del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), d’acord amb 
allò que preveu l’article 144 del Reglament de la Cam-
bra, formulen la següent pregunta per tal que sigui con-
testada per escrit.

– Quines reunions ha mantingut el conseller d’Empresa i 
Ocupació amb l’empresa Yamaha i amb quins directius?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2011

Laura Massana i Mas  Mercè Civit i Illa
Diputada  Diputada

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les converses mantingudes pel con-
seller d’Empresa i Ocupació amb la direcció 
internacional i catalana de Yamaha
Tram. 314-00644/09

Formulació
Laura Massana Mas, juntament amb una altra 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1147 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Laura Massana i Mas i Mercè Civit i Illa, diputades del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), d’acord amb 
allò que preveu l’article 144 del Reglament de la Cam-
bra, formulen la següent pregunta per tal que sigui con-
testada per escrit.

– El conseller d’Empresa i Ocupació s’ha reunit amb la 
direcció de la multinacional Yamaha o únicament amb la 
direcció a Catalunya?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2011

Laura Massana i Mas  Mercè Civit i Illa
Diputada  Diputada

l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la se-
güent pregunta per tal que sigui contestada per escrit.

– En cas que el senyor Duran i Lleida, en la seva reunió 
amb el President del Govern de l’Estat, celebrada al Con-
grés de Diputats el dia 26 de gener, actués en representa-
ció de la Generalitat, té el Govern previst informar-ne al 
Parlament de Catalunya?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la conveniència que en una reunió 
institucional amb el president del Govern de 
l’Estat es tractin temes relatius a pactes en-
tre grups parlamentaris
Tram. 314-00642/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1141 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (ICV-EUiA), d’acord amb allò que preveu 
l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la se-
güent pregunta per tal que sigui contestada per escrit.

– Considera institucionalment adient el Govern, que en 
una mateixa reunió, el senyor Duran i Lleida tracti amb 
el President del Govern de l’Estat temes relacionats amb 
la seva funció com a diputat, com per exemple, possibles 
pactes amb els grups del PSOE, PNB i CC, i alhora te-
mes relacionats amb el Govern de la Generalitat, com 
l’aprovació del Pla d’estabilitat de la Generalitat de Ca-
talunya?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les raons per a donar per fet el tanca-
ment de la fàbrica de Yamaha a Palau-solità 
i Plegamans (Vallès Occidental) abans de la 
tramitació del tancament per l’autoritat la-
boral
Tram. 314-00647/09

Formulació
Laura Massana Mas, juntament amb una altra 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1150 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Laura Massana i Mas i Mercè Civit i Illa, diputades del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), d’acord amb 
allò que preveu l’article 144 del Reglament de la Cam-
bra, formulen la següent pregunta per tal que sigui con-
testada per escrit.

– Per quines raons el conseller d’Empresa i Ocupació 
dóna per fet el tancament de la fàbrica de Yamaha de 
Palau-Solità i Plegament abans de tramitar-se el seu tan-
cament per l’autoritat laboral?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2011

Laura Massana i Mas  Mercè Civit i Illa
Diputada  Diputada

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les raons donades per Yamaha al De-
partament d’Empresa i Ocupació per al tan-
cament de la planta de Palau-solità i Plega-
mans (Vallès Occidental)
Tram. 314-00648/09

Formulació
Laura Massana Mas, juntament amb una altra 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1151 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Laura Massana i Mas i Mercè Civit i Illa, diputades del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), d’acord amb 
allò que preveu l’article 144 del Reglament de la Cam-
bra, formulen la següent pregunta per tal que sigui con-
testada per escrit.

– Quines raons ha donat Yamaha al Departament d’Em-
presa i Ocupació per tancar la planta de Palau-Solità i 
Plegamans quan es tracta d’una factoria que genera be-
neficis i que té un nivell de productivitat més elevat que 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els acords assolits pel Departament 
d’Empresa i Ocupació amb Yamaha
Tram. 314-00645/09

Formulació
Laura Massana Mas, juntament amb una altra 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1148 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Laura Massana i Mas i Mercè Civit i Illa, diputades del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), d’acord amb 
allò que preveu l’article 144 del Reglament de la Cam-
bra, formulen la següent pregunta per tal que sigui con-
testada per escrit.

– A quins acords ha arribat el Departament d’Empresa i 
Ocupació amb Yamaha?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2011

Laura Massana i Mas  Mercè Civit i Illa
Diputada  Diputada

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reunions del conseller d’Empresa i 
Ocupació amb els representants dels treba-
lladors de Yamaha
Tram. 314-00646/09

Formulació
Laura Massana Mas, juntament amb una altra 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1149 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Laura Massana i Mas i Mercè Civit i Illa, diputades del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), d’acord amb 
allò que preveu l’article 144 del Reglament de la Cam-
bra, formulen la següent pregunta per tal que sigui con-
testada per escrit.

– El conseller d’Empresa i Ocupació es va reunir amb els 
representants dels treballadors abans de realitzar les de-
claracions públiques en què donava per fet el tancament 
de la factoria de Yamaha?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2011

Laura Massana i Mas  Mercè Civit i Illa
Diputada  Diputada
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– Catalunya és líder en el sector de motocicletes a l’Estat 
espanyol, quines iniciatives, plans programes pensa re-
alitzar el Govern de la Generalitat per mantenir aquest 
lideratge?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2011

Laura Massana i Mas  Mercè Civit i Illa
Diputada  Diputada

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes per a dina-
mitzar el clúster de la motocicleta
Tram. 314-00651/09

Formulació
Laura Massana Mas, juntament amb una altra 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1154 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Laura Massana i Mas i Mercè Civit i Illa, diputades del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), d’acord amb 
allò que preveu l’article 144 del Reglament de la Cam-
bra, formulen la següent pregunta per tal que sigui con-
testada per escrit.

– Quines actuacions pensa realitzar el Govern per dina-
mitzar el clúster de la motocicleta que va promoure el 
mateix Govern de la Generalitat?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2011

Laura Massana i Mas  Mercè Civit i Illa
Diputada  Diputada

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el trasllat de treballadors a altres paï-
sos com a fórmula futura en la política d’o-
cupació
Tram. 314-00652/09

Formulació
Laura Massana Mas, juntament amb una altra 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1155 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Laura Massana i Mas i Mercè Civit i Illa, diputades del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), d’acord amb 
allò que preveu l’article 144 del Reglament de la Cam-

la factoria francesa, a la qual es vol traslladar la produc-
ció de la planta catalana?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2011

Laura Massana i Mas  Mercè Civit i Illa
Diputada  Diputada

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la futura acceptació de tancament 
d’empreses per decisió corporativa
Tram. 314-00649/09

Formulació
Laura Massana Mas, juntament amb una altra 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1152 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Laura Massana i Mas i Mercè Civit i Illa, diputades del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), d’acord amb 
allò que preveu l’article 144 del Reglament de la Cam-
bra, formulen la següent pregunta per tal que sigui con-
testada per escrit.

– El Govern de la Generalitat pensa, a partir d’aquests 
moment, acceptar tots els tancaments d’empreses a Ca-
talunya per decisió corporativa, malgrat que aquestes si-
guin competitives i productives?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2011

Laura Massana i Mas  Mercè Civit i Illa
Diputada  Diputada

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les iniciatives previstes per a mantenir 
el lideratge en el sector de la fabricació de 
motocicletes
Tram. 314-00650/09

Formulació
Laura Massana Mas, juntament amb una altra 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1153 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Laura Massana i Mas i Mercè Civit i Illa, diputades del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), d’acord amb 
allò que preveu l’article 144 del Reglament de la Cam-
bra, formulen la següent pregunta per tal que sigui con-
testada per escrit.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els préstecs concedits per l’Institut 
Català de Finances a les empreses accio-
nistes d’Iniciatives Empresarials Aeronàuti-
ques, SA, o de Spanair
Tram. 314-00654/09

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1168 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, diputat del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

El Govern ha autoritzat un nou préstec de l’Institut Ca-
talà de Finances (ICF) a Fira de Barcelona per fer una 
nova aportació a Spanair.

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamen-
tari: 

– Quins son els préstecs concedits per l’ICF en els dar-
rers quatre exercicis a les empreses que formen part de 
l’accionariat d’Iniciatives Empresarials Aeronàutiques, 
SA (IEASA) o de l’empresa Spanair?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2011

Josep Enric Millo i Rocher

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions al capital d’Iniciatives 
Empresarials Aeronàutiques, SA, o de Spa-
nair
Tram. 314-00655/09

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1169 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, diputat del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

El Govern ha autoritzat un nou préstec de l’Institut Ca-
talà de Finances (ICF) a Fira de Barcelona per fer una 
nova aportació a Spanair.

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamen-
tari: 

bra, formulen la següent pregunta per tal que sigui con-
testada per escrit.

– La fórmula del trasllat a d’altres països, com és el cas 
del possible trasllat de cent treballadors catalans de Ya-
maha a França negociat pel conseller d’Empresa i Ocu-
pació, formarà part, a partir d’ara, de la política d’ocupa-
ció del Govern de la Generalitat?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2011

Laura Massana i Mas  Mercè Civit i Illa
Diputada  Diputada

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el futur dels treballadors de Yamaha 
que es traslladaran a la factoria de l’Estat 
francès
Tram. 314-00653/09

Formulació
Laura Massana Mas, juntament amb una altra 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1156 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Laura Massana i Mas i Mercè Civit i Illa, diputades del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), d’acord amb 
allò que preveu l’article 144 del Reglament de la Cam-
bra, formulen la següent pregunta per tal que sigui con-
testada per escrit.

– Quin futur tindran els cent treballadors catalans de Ya-
maha que es volen traslladar a França quan la factoria 
francesa té pèrdues?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2011

Laura Massana i Mas  Mercè Civit i Illa
Diputada  Diputada
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la participació de Cimalsa, Avançsa, 
Fira de Barcelona i Catalana d’Iniciatives en 
el capital d’Iniciatives Empresarials Aero-
nàutiques, SA, i de Spanair
Tram. 314-00657/09

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1171 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, diputat del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

El Govern ha autoritzat un nou préstec de l’Institut Ca-
talà de Finances (ICF) a Fira de Barcelona per fer una 
nova aportació a Spanair.

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamen-
tari: 

1. Quines son les participacions que tenen les empreses 
Cimalsa i Avançsa en l’accionariat de l’empresa Iniciati-
ves Empresarials Aeronàutiques SA?

2. Atesa la participació majoritària i significativa de la 
Generalitat en Fira de Barcelona i Catalana d’Iniciatives, 
respectivament, quina és la participació d’aquestes enti-
tats en l’accionariat d’Iniciatives Empresarials Aeronàu-
tiques, SA (IEASA) i de l’empresa Spanair?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2011

Josep Enric Millo i Rocher

1. Quines son les aportacions realitzades per la Genera-
litat o qualsevols del seus ens, organismes o empreses 
en que participa al capital de l’empresa Iniciatives Em-
presarials Aeronàutiques, SA (IEASA) o de l’empresa 
Spanair?

2. En concret quines son les aportacions fetes per Cimal-
sa i Avançsa?

3. En concret, i atesa la participació majoritària i signifi-
cativa de la Generalitat en Fira de Barcelona i Catalana 
d’Iniciatives, respectivament, quines són les aportacions 
de capital i crèdits subscrits per aquestes per fer apor-
tacions al capital d’Iniciatives Empresarials Aeronàuti-
ques, SA (IEASA) o de l’empresa Spanair?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2011

Josep Enric Millo i Rocher

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la sol·licitud d’informació per part de 
les autoritats en matèria de competència de 
la Unió Europea amb relació als ajuts, els 
crèdits i l’aportació de capital a Iniciatives 
Empresarials Aeronàutiques, SA, o a Spanair
Tram. 314-00656/09

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1170 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, diputat del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

El Govern ha autoritzat un nou préstec de l’Institut Ca-
talà de Finances (ICF) a Fira de Barcelona per fer una 
nova aportació a Spanair.

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamen-
tari: 

– Ha rebut el Govern de la Generalitat alguna sol·licitud 
d’informació per part de les autoritats en matèria de 
competència de la Unió Europea en relació a les ajudes, 
crèdits i aportacions de capital realitzades per empreses 
públiques i entitats participades per la Generalitat en el 
capital de les empreses Iniciatives Empresarials Aero-
nàutiques, SA (IEASA) o de l’empresa Spanair?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
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Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre per escrit sobre el trac-
tament informatiu a les emissores de Ca-
talunya Ràdio de la presentació de la nova 
candidata del Partit dels Socialistes de Ca-
talunya a l’alcaldia de Barcelona
Tram. 325-00010/09

Formulació
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1035 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez i Serra, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
estableix l’article 173.1 del Reglament de la Cambra, for-
mula la següent pregunta al president del Consell de Go-
vern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
per tal que sigui resposta per escrit: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamen-
tari: 

– Quin ha estat el tractament que les Emissores de Cata-
lunya Ràdio han donat a l’anunci de l’H. Sra. Montserrat 
Tura de concórrer a unes eleccions primàries per ser la 
candidata del PSC a l’Alcaldia de Barcelona, des del seu 
anunci fins a l’actualitat?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2011

Santi Rodríguez i Serra
Diputat del G. P. del PPC

3.27. CONTROL PARLAMENTARI DE 
LA CORPORACIÓ CATALANA DE 
MITJANS AUDIOVISUALS

3.27.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre per escrit sobre el trac-
tament informatiu a Televisió de Catalunya 
de la presentació de la nova candidata del 
Partit dels Socialistes de Catalunya a l’alcal-
dia de Barcelona
Tram. 325-00009/09

Formulació
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1034 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.02.2011

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez i Serra, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
estableix l’article 173.1 del Reglament de la Cambra, for-
mula la següent pregunta al president del Consell de Go-
vern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
per tal que sigui resposta per escrit: 

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamen-
tari: 

– Quin ha estat el tractament que Televisió de Catalunya 
ha donat a l’anunci de l’H. Sra. Montserrat Tura de con-
córrer a unes eleccions primàries per ser la candidata del 
PSC a l’Alcaldia de Barcelona, des del seu anunci fins a 
l’actualitat?

Palau del Parlament, 26 de gener de 2011

Santi Rodríguez i Serra
Diputat del G. P. del PPC


	1.	Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació
	1.25.	Preguntes al Govern
	1.25.15.	Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’execució i la posada en funcionament de les escoles de música previstes en el Pla d’equipaments educatius de Barcelona 2008-2011
	Tram. 314-00182/09
	Resposta del Govern

	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds per als estudis de música del curs 2010-2011
	Tram. 314-00187/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació econòmica de la Generalitat al finançament de les escoles de música a Barcelona del 2004 al 2008
	Tram. 314-00192/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de places d’estudis de música a Barcelona
	Tram. 314-00221/09
	Resposta del Govern






	3.	Tramitacions en curs
	3.25.	Preguntes al Govern
	3.25.10.	Preguntes orals en comissió
	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la decisió presa pel Consorci del Palau de la Música el 18 de gener de 2011 amb relació al cas del presumpte desviament de fons
	Tram. 311-00012/09
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el canvi de posició dels serveis jurídics del Departament de la Presidència en l’elaboració dels informes d’imputació dels membres de Convergència Democràtica de Catalunya en el cas Palau
	Tram. 311-00015/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les raons del Consorci del Palau de la Música per a no imputar els membres de Convergència Democràtica de Catalunya presumptament relacionats amb el cas Palau
	Tram. 311-00016/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la informació a l’Ajuntament de Barcelona amb relació al canvi de criteri en la imputació de membres de Convergència Democràtica de Catalunya en el cas Palau
	Tram. 311-00017/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la informació al Ministeri de Cultura amb relació al canvi de criteri en la imputació de membres de Convergència Democràtica de Catalunya en el cas Palau
	Tram. 311-00018/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els arguments per a defensar davant Yamaha el manteniment de la planta d’aquesta empresa a Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental)
	Tram. 311-00028/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions per a enfortir el sector de la motocicleta
	Tram. 311-00029/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els canals emprats per a informar els treballadors de la planta de Yamaha a Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental) de la pèrdua dels llocs de treball
	Tram. 311-00030/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu d’haver acceptat el tancament de la planta de Yamaha a Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental)
	Tram. 311-00031/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’assoliment d’acords amb Yamaha amb relació al tancament de la planta de Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental) sense haver-hi expedient de regulació d’ocupació ni tenir-ne coneixement el co
	Tram. 311-00032/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les converses que ha mantingut amb el comitè d’empresa de la planta de Yamaha a Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental)
	Tram. 311-00033/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el procés negociador amb la direcció internacional de Yamaha amb relació al tancament de la planta de l’empresa a Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental)
	Tram. 311-00034/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els acords assolits amb Yamaha abans del 26 de gener amb relació al tancament de la planta de Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental)
	Tram. 311-00035/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el coneixement que tenia abans del 26 de gener dels plans de Yamaha de deslocalitzar la planta de Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental)
	Tram. 311-00036/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la seva representació en la reunió del 26 de gener de 2011 amb el president del Govern de l’Estat
	Tram. 311-00037/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la informació al Parlament sobre el contingut de la reunió amb el president del Govern de l’Estat del 26 de gener de 2011
	Tram. 311-00038/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la conveniència que en una reunió institucional amb el president del Govern de l’Estat es tractin temes relatius a pactes entre grups parlamentaris
	Tram. 311-00039/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les converses amb directius de Yamaha que ha mantingut el conseller d’Empresa i Ocupació
	Tram. 311-00040/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les converses mantingudes pel conseller d’Empresa i Ocupació amb la direcció internacional i catalana de Yamaha
	Tram. 311-00041/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els acords assolits pel Departament d’Empresa i Ocupació amb Yamaha
	Tram. 311-00042/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les reunions del conseller d’Empresa i Ocupació amb els representants dels treballadors de Yamaha
	Tram. 311-00043/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les raons per a donar per fet el tancament de la fàbrica de Yamaha a Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental) abans de la tramitació del tancament per l’autoritat laboral
	Tram. 311-00044/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les raons donades per Yamaha al Departament d’Empresa i Ocupació per al tancament de la planta de Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental)
	Tram. 311-00045/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la futura acceptació de tancament d’empreses per decisió corporativa
	Tram. 311-00046/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les iniciatives previstes per a mantenir el lideratge en el sector de la fabricació de motocicletes
	Tram. 311-00047/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions previstes per a dinamitzar el clúster de la motocicleta
	Tram. 311-00048/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el trasllat de treballadors a altres països com a fórmula futura en la política d’ocupació
	Tram. 311-00049/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el futur dels treballadors de Yamaha que es traslladaran a la factoria de l’Estat francès
	Tram. 311-00050/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les modificacions en la legislació de règim local
	Tram. 311-00051/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el règim jurídic local
	Tram. 311-00052/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la regulació d’una organització administrativa i territorial pròpia
	Tram. 311-00053/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la capacitat d’autoorganització territorial
	Tram. 311-00054/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la voluntat de desplegament dels articles de l’Estatut relatius a les vegueries
	Tram. 311-00055/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la voluntat de desplegar i aplicar la Llei 30/2010, de vegueries
	Tram. 311-00056/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la voluntat d’aplicar l’article 91 de l’Estatut
	Tram. 311-00057/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el compliment de l’obligació d’adaptar els serveis de la Generalitat a les vegueries
	Tram. 311-00058/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la superposició d’administracions en el cas que els consells de vegueria substituïssin les diputacions
	Tram. 311-00059/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el paper de les vegueries en el procés de reconeixement i desenvolupament territorial i com a eina de treball per a la defensa del territori
	Tram. 311-00060/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la consideració com a mesura sobrera en temps de crisi de la substitució de les diputacions pels consells de vegueria
	Tram. 311-00061/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la consideració com a mesura sobrera en temps de crisi de la substitució de les diputacions pels consells de vegueria en matèria de cooperació supralocal
	Tram. 311-00062/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la presentació al Parlament de les lleis de creació de les vegueries i de les iniciatives per a la constitució de les vegueries de les Terres de l’Ebre, de l’Alt Pirineu i de la Catalunya Central
	Tram. 311-00063/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la presentació al Parlament d’una memòria econòmica, social i d’impacte que justifiqui la no-creació de les vegueries
	Tram. 311-00064/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la repercussió social i política a les Terres de l’Ebre de la no-constitució de la vegueria de les Terres de l’Ebre
	Tram. 311-00065/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la dotació de mitjans de la vegueria de les Terres de l’Ebre
	Tram. 311-00066/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el compliment del compromís electoral de Convergència i Unió en favor d’una vegueria per al Penedès
	Tram. 311-00067/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la presentació d’un projecte de llei de governs locals
	Tram. 311-00068/09
	Anunci





	3.25.15.	Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la taxa de desocupació en data del 31 de desembre de 2010
	Tram. 314-00549/09
	Formulació
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’albergs de la Xarxa Nacional d’Albergs de Catalunya i el nombre de pernoctacions el 2010
	Tram. 314-00550/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de titulars del Carnet Jove el 2010
	Tram. 314-00551/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la taxa de fracàs escolar el curs 2009-2010
	Tram. 314-00552/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’atenció i la prevenció policial de la mutilació genital femenina
	Tram. 314-00553/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a lluitar contra la violència masclista
	Tram. 314-00554/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’atenció i la prevenció policial en els casos dels matrimonis forçats
	Tram. 314-00555/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a divulgar i promoure les mesures d’autoprotecció per a les dones
	Tram. 314-00556/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a divulgar la prevenció de la violència masclista entre els joves i en l’àmbit familiar
	Tram. 314-00557/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acords per a la construcció d’una residència per a la gent gran i centre de dia a Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat)
	Tram. 314-00558/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions dutes a terme amb relació al recurs d’inconstitucionalitat presentat pel Govern de l’Estat contra la Llei 4/2010, de consultes populars per via de referèndum
	Tram. 314-00559/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de la reedició del material de difusió del programa «Vacances en família» pel canvi de denominació del departament
	Tram. 314-00560/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inclusió en la programació territorial de la construcció d’una residència i centre de dia al Prat de Llobregat (Baix Llobregat)
	Tram. 314-00561/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a garantir un ensenyament de qualitat a Salt (Gironès)
	Tram. 314-00562/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els incidents provocats pels menors del CRAE La Ribera al barri de l’Havana, de Mataró (Maresme)
	Tram. 314-00563/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el tancament del CRAE La Ribera, al barri de l’Havana, de Mataró (Maresme)
	Tram. 314-00564/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures extraordinàries previstes per a donar suport a l’equip educatiu del CRAE de Salt (Gironès)
	Tram. 314-00565/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes pel Departament d’Interior per a garantir la seguretat a Salt (Gironès)
	Tram. 314-00566/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació d’un reforç policial per afrontar els incidents violents a Salt (Gironès)
	Tram. 314-00567/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les polítiques transversals per a garantir la millora de la convivència i la integració a Salt (Gironès)
	Tram. 314-00568/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts per al foment de la convivència i la integració de les persones immigrades a Salt (Gironès)
	Tram. 314-00569/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures concretes per a donar resposta als incidents ocorreguts a Salt (Gironès)
	Tram. 314-00570/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els equipaments hospitalaris paralitzats a causa de les restriccions pressupostàries
	Tram. 314-00571/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els equipaments hospitalaris ajornats a causa de les restriccions pressupostàries
	Tram. 314-00572/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a optimitzar la gestió de les visites mèdiques en els centres d’atenció primària
	Tram. 314-00573/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes pel Departament de Salut per a garantir un sistema de salut més resolutiu i eficient
	Tram. 314-00574/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la cessió d’uns terrenys a l’Ajuntament del Prat de Llobregat (Baix Llobregat) per a la construcció d’una residència per a la tercera edat i centre de dia
	Tram. 314-00575/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes de l’aturada del servei de rodalia de Renfe a la línia 3 el 22 de gener de 2011
	Tram. 314-00576/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a restablir el servei de rodalia de Renfe a la línia 3 el 22 de gener de 2011
	Tram. 314-00577/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a informar els usuaris de l’aturada del servei de rodalia de Renfe a la línia 3 el 22 de gener de 2011
	Tram. 314-00578/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures adoptades per a traslladar els usuaris a llurs destinacions el 22 de gener de 2011 a conseqüència de l’aturada del servei de rodalia de Renfe a la línia 3
	Tram. 314-00579/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aclariment de l’aturada de la línia 3 del servei de rodalia de Renfe del 22 de gener de 2011
	Tram. 314-00580/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’aturada de la línia 3 del servei de rodalia de Renfe del 22 de gener de 2011
	Tram. 314-00581/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les causes dels retards a les línies 1, 3 i 4 del servei de rodalia de Renfe del 24 de gener de 2011
	Tram. 314-00582/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el restabliment del servei a les línies 1, 3 i 4 del servei de rodalia de Renfe del 24 de gener de 2011
	Tram. 314-00583/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació als usuaris sobre els retards a les línies 1, 3 i 4 del servei de rodalia de Renfe del 24 de gener de 2011
	Tram. 314-00584/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els trasllats dels usuaris a llurs destinacions pels retards a les línies 1, 3 i 4 del servei de rodalia de Renfe del 24 de gener de 2011
	Tram. 314-00585/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’aturada de les línies 1, 3 i 4 del servei de rodalia de Renfe del 24 de gener de 2011
	Tram. 314-00586/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment de la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Girona
	Tram. 314-00587/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de les obres de la seu regional dels Mossos d’Esquadra a Salt (Gironès)
	Tram. 314-00588/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment del calendari d’obres de la seu regional dels Mossos d’Esquadra a Salt (Gironès)
	Tram. 314-00589/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la limitació de la velocitat a l’entrada de les grans ciutats
	Tram. 314-00590/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració del conseller d’Interior de les mesures de limitació de la velocitat aplicades pel govern anterior
	Tram. 314-00591/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del conveni per al tancament de l’abocador de residus de Santa Maria de Palautordera (Vallès Oriental)
	Tram. 314-00592/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la Delegació del Govern a França
	Tram. 314-00593/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la Delegació del Govern al Regne Unit
	Tram. 314-00594/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la Delegació del Govern a Alemanya
	Tram. 314-00595/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la Delegació del Govern als Estats Units d’Amèrica
	Tram. 314-00596/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la Delegació del Govern a l’Argentina
	Tram. 314-00597/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació de la delegació del Govern a Mèxic
	Tram. 314-00598/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el mal funcionament del servei de rodalia de Renfe del 24 al 26 de gener de 2011
	Tram. 314-00599/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’import de les devolucions realitzades pel mal funcionament del servei de rodalia de Renfe del 24 al 26 de gener de 2011
	Tram. 314-00600/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dimissió del president del Comitè d’Ètica policial
	Tram. 314-00601/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de la derogació del Codi d’ètica de la Policia de Catalunya
	Tram. 314-00602/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els articles que considera que són adequats del Codi d’ètica de la Policia de Catalunya
	Tram. 314-00603/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presentació del projecte d’un nou codi d’ètica policial
	Tram. 314-00604/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nomenament dels nous membres del Comitè d’Ètica policial
	Tram. 314-00605/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a contrarestar la influència de la derogació del Codi d’ètica de la Policia de Catalunya en la imatge del Cos de Mossos d’Esquadra
	Tram. 314-00606/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la consolidació d’una companyia aèria de capital català
	Tram. 314-00607/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el suport de l’Administració pública catalana a la consolidació d’una companyia aèria de capital català
	Tram. 314-00608/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les del seu portaveu amb relació a la companyia aèria Spanair
	Tram. 314-00609/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els objectius per a la millora del servei de trens regionals operats per Renfe el 2011
	Tram. 314-00610/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els objectius per a la millora del servei de trens de rodalia operats per Renfe el 2011
	Tram. 314-00611/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la seva responsabilitat en el servei de trens de rodalia operats per Renfe
	Tram. 314-00612/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació donada als usuaris els trens de rodalia durant la suspensió del servei pel conflicte laboral amb els maquinistes del gener de 2011
	Tram. 314-00613/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els serveis de transport alternatius als trens de rodalia durant la suspensió del servei pel conflicte laboral amb els maquinistes del gener de 2011
	Tram. 314-00614/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a garantir el servei de rodalia durant la suspensió del servei pel conflicte laboral amb els maquinistes del gener de 2011
	Tram. 314-00615/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reunió entre el conseller de Territori i Sostenibilitat i els responsables de Rodalies de Catalunya sobre el funcionament dels serveis de trens
	Tram. 314-00616/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’agenda del conseller i dels alts càrrecs responsables de transport i mobilitat per a resoldre la crisi generada per l’aturada del servei de rodalia operat per Renfe del gener de 2011
	Tram. 314-00617/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a evitar la generalització del conflicte després de l’aturada del servei de rodalia operat per Renfe del gener de 2011
	Tram. 314-00618/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reunió entre Renfe i el sindicat SEMAF en què la Generalitat no ha estat present
	Tram. 314-00619/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a donar compliment al compromís del president de la Generalitat d’aprovar instruments de fiscalitat ambiental
	Tram. 314-00620/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data per a aprovar instruments de fiscalitat ambiental
	Tram. 314-00621/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’adjudicació de la construcció del Centre Intermodal del Baix Llobregat
	Tram. 314-00622/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la redacció de l’estudi d’impacte ambiental en el projecte d’adequació i millora paisatgística de l’entorn del camí de la Bunyola, del Prat de Llobregat
	Tram. 314-00623/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost del funcionament dels serveis d’ocupació jove el 2010
	Tram. 314-00624/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts atorgats a Aspro Ocio, SA, del 1993 ençà
	Tram. 314-00625/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les dades d’immissió dels punts de mesurament automàtic i manual a la zona de protecció especial de la Regió Metropolitana de Barcelona
	Tram. 314-00626/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes dels contaminants de l’aire en la reducció de la implantació de la limitació de la velocitat als accessos a Barcelona
	Tram. 314-00627/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes de l’aplicació de les mesures incloses en el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire en la reducció de les emissions
	Tram. 314-00628/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a complir les directrius de la Unió Europea relatives a la presència de contaminants en l’aire
	Tram. 314-00629/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la persona responsable en matèria de medi ambient
	Tram. 314-00630/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis tècnics que han motivat la decisió de canviar la limitació de la velocitat als accessos a Barcelona
	Tram. 314-00631/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la sol·licitud d’una moratòria a la Comissió Europea per a assolir els nivells de qualitat de l’aire establerts per la Unió Europea
	Tram. 314-00632/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a assolir els nivells de contaminació atmosfèrica establerts per la Unió Europea
	Tram. 314-00633/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la direcció general responsable d’impulsar la diversificació laboral de les dones
	Tram. 314-00634/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la direcció general responsable d’impulsar la igualtat d’oportunitats a les empreses i la conciliació de la vida laboral i personal
	Tram. 314-00635/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la direcció general responsable d’impulsar la inserció sociolaboral dels col·lectius vulnerables o amb risc d’exclusió
	Tram. 314-00636/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la direcció general responsable d’impulsar la creació d’empreses d’inserció i inclusives i de millorar-ne la productivitat
	Tram. 314-00637/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la direcció general responsable d’impulsar la inserció laboral de persones amb discapacitat o malaltia mental i de promoure i consolidar els centres especials de treball
	Tram. 314-00638/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la direcció general responsable d’impulsar la reinserció laboral de les dones víctimes de la violència masclista
	Tram. 314-00639/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la seva representació en la reunió del 26 de gener de 2011 amb el president del Govern de l’Estat
	Tram. 314-00640/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació al Parlament sobre el contingut de la reunió amb el president del Govern de l’Estat del 26 de gener de 2011
	Tram. 314-00641/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la conveniència que en una reunió institucional amb el president del Govern de l’Estat es tractin temes relatius a pactes entre grups parlamentaris
	Tram. 314-00642/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les converses amb directius de Yamaha que ha mantingut el conseller d’Empresa i Ocupació
	Tram. 314-00643/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les converses mantingudes pel conseller d’Empresa i Ocupació amb la direcció internacional i catalana de Yamaha
	Tram. 314-00644/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els acords assolits pel Departament d’Empresa i Ocupació amb Yamaha
	Tram. 314-00645/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions del conseller d’Empresa i Ocupació amb els representants dels treballadors de Yamaha
	Tram. 314-00646/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons per a donar per fet el tancament de la fàbrica de Yamaha a Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental) abans de la tramitació del tancament per l’autoritat laboral
	Tram. 314-00647/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les raons donades per Yamaha al Departament d’Empresa i Ocupació per al tancament de la planta de Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental)
	Tram. 314-00648/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la futura acceptació de tancament d’empreses per decisió corporativa
	Tram. 314-00649/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les iniciatives previstes per a mantenir el lideratge en el sector de la fabricació de motocicletes
	Tram. 314-00650/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per a dinamitzar el clúster de la motocicleta
	Tram. 314-00651/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el trasllat de treballadors a altres països com a fórmula futura en la política d’ocupació
	Tram. 314-00652/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el futur dels treballadors de Yamaha que es traslladaran a la factoria de l’Estat francès
	Tram. 314-00653/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els préstecs concedits per l’Institut Català de Finances a les empreses accionistes d’Iniciatives Empresarials Aeronàutiques, SA, o de Spanair
	Tram. 314-00654/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les aportacions al capital d’Iniciatives Empresarials Aeronàutiques, SA, o de Spanair
	Tram. 314-00655/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la sol·licitud d’informació per part de les autoritats en matèria de competència de la Unió Europea amb relació als ajuts, els crèdits i l’aportació de capital a Iniciatives Empresarials Aeronàutiques, SA, o
	Tram. 314-00656/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la participació de Cimalsa, Avançsa, Fira de Barcelona i Catalana d’Iniciatives en el capital d’Iniciatives Empresarials Aeronàutiques, SA, i de Spanair
	Tram. 314-00657/09
	Formulació





	3.27.	Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	3.27.15.	Preguntes per escrit
	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el tractament informatiu a Televisió de Catalunya de la presentació de la nova candidata del Partit dels Socialistes de Catalunya a 
	Tram. 325-00009/09
	Formulació

	Pregunta al president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre per escrit sobre el tractament informatiu a les emissores de Catalunya Ràdio de la presentació de la nova candidata del Partit dels Socialistes de Ca
	Tram. 325-00010/09
	Formulació







