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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’anunci del tancament de la planta de Yamaha de 
Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental)
Tram. 310-00001/09
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el tancament de Yamaha
Tram. 310-00002/09
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les prioritats en matèria de política social
Tram. 310-00003/09
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les decisions preses en matèria d’educació
Tram. 310-00004/09
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els esdeveniments que s’han produït a Salt (Gironès)
Tram. 310-00005/09
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el 
Ple sobre el criteri complementari per a resoldre situacions 
d’empat en el procés de matriculació en els centres sostin-
guts amb fons públics
Tram. 310-00006/09
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la derogació del Codi d’ètica de la Policia de Catalu-
nya
Tram. 310-00007/09
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la promoció i la defensa del català en l’Administració 
de justícia
Tram. 310-00008/09
Substanciació p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els canvis en matèria de limitació de velocitat als ac-
cessos viaris a Barcelona
Tram. 310-00010/09
Substanciació p. 16

Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre la previsió d’endeutament en 
el marc pressupostari de l’any 2011 i del Pla de reequilibri 
econòmic i financer de la Generalitat
Tram. 317-00001/09
Substanciació p. 16

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre les mesures per afrontar la possible 

pèrdua de poder financer arran de la reforma de les caixes 
d’estalvi
Tram. 317-00002/09
Substanciació p. 16

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la responsabilitat, el rigor i la sensi-
bilitat social en les actuacions del Govern
Tram. 317-00003/09
Substanciació p. 16

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre les accions per a afrontar la crisi 
econòmica
Tram. 317-00005/09
Substanciació p. 16

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la reunió amb el president del Go-
vern espanyol i el plantejament del concert econòmic
Tram. 317-00006/09
Substanciació p. 16

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els motius pels quals encara no s’ha 
nomenat el titular de la Secretaria de Seguretat i sobre la 
coherència de l’acció del Govern
Tram. 317-00007/09
Substanciació p. 16

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
població reclusa en data del 31 de desembre de 2010
Tram. 314-00030/09
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de sentències pendents d’executar als jutjats i tribu-
nals en data del 31 de desembre de 2010
Tram. 314-00071/09
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
reforçament del personal de l’Administració de justícia
Tram. 314-00072/09
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places de jutges, magistrats i secretaris judicials 
creades el 2010
Tram. 314-00073/09
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
creació de jutjats el 2010
Tram. 314-00074/09
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de beques atorgades per a oposicions a jutges i 
fiscals del 2006 ençà
Tram. 314-00075/09
Resposta del Govern p. 18
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les ordres d’allunyament per violència masclista dictades 
el 2010
Tram. 314-00078/09
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
jutjats de violència sobre la dona creats el 2010 i llurs mitjans 
materials i personals
Tram. 314-00079/09
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
casos dels jutjats de violència sobre la dona el 2010
Tram. 314-00080/09
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sentències de treballs a favor de la comunitat imposades a 
Barcelona el 2010 i l’evolució de les dictades en el període 
2007-2010
Tram. 314-00399/09
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones ingressades en presons i centres peni-
tenciaris el 2009 i el 2010
Tram. 314-00405/09
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari previst per a l’acabament de les obres i la posada 
en funcionament del centre de preventius de la Zona Franca, 
de Barcelona
Tram. 314-00421/09
Resposta del Govern p. 21

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre l’anunci del tancament de la planta de Yamaha de 
Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental)
Tram. 310-00001/09
Anunci p. 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el tancament de Yamaha
Tram. 310-00002/09
Anunci p. 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les prioritats en matèria de política social
Tram. 310-00003/09
Anunci p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les decisions preses en matèria d’educació
Tram. 310-00004/09
Anunci p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els esdeveniments que s’han produït a Salt (Gironès)
Tram. 310-00005/09
Anunci p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en el 
Ple sobre el criteri complementari per a resoldre situacions 
d’empat en el procés de matriculació en els centres sostin-
guts amb fons públics
Tram. 310-00006/09
Anunci p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la derogació del Codi d’ètica de la Policia de Cata-
lunya
Tram. 310-00007/09
Anunci p. 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la promoció i la defensa del català en l’Administració 
de justícia
Tram. 310-00008/09
Anunci p. 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la cessió d’urnes per a la consulta sobre la indepen-
dència que està previst de fer a Barcelona
Tram. 310-00009/09
Anunci p. 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els canvis en matèria de limitació de velocitat als ac-
cessos viaris a Barcelona
Tram. 310-00010/09
Anunci p. 24

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00001/09
Anunci p. 25

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Tram. 317-00002/09
Anunci p. 25

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situa ció política
Tram. 317-00003/09
Anunci p. 25

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre les accions per a afrontar la crisi 
econòmica
Tram. 317-00005/09
Anunci p. 25

Pregunta al president de la Generalitat a respon-
dre oralment en el Ple sobre les relacions entre Catalunya 
i Espanya
Tram. 317-00006/09
Anunci p. 26

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00007/09
Anunci p. 26

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la idoneïtat de donar suport a les consultes popu-
lars sobre la independència amb la cessió d’urnes i espais
Tram. 311-00002/09
Anunci p. 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la integritat territorial de l’Estat arran de les 
consultes populars sobre la independència
Tram. 311-00003/09
Anunci p. 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la influència en l’estabilitat social i política de 
les consultes populars sobre la independència realitzades a 
diferents municipis
Tram. 311-00004/09
Anunci p. 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’equiparació de la cessió d’espais municipals 
per a les consultes populars sobre la independència amb la 
cessió d’espais municipals per a la instal·lació de capelles 
ardents de persones condemnades per terrorisme
Tram. 311-00005/09
Anunci p. 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la necessitat de sotmetre les consultes populars a 
l’autorització del Govern de l’Estat
Tram. 311-00006/09
Anunci p. 28
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Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la presumpta organització encoberta de les 
consultes populars sobre la independència per part dels 
ajuntaments que van cedir espais municipals
Tram. 311-00007/09
Anunci p. 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els recursos contenciosos administratius contra 
acords com els adoptats per l’Ajuntament d’Arenys de Munt 
amb motiu de la consulta popular sobre la independència
Tram. 311-00008/09
Anunci p. 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’autorització per part del Govern de l’Estat d’una 
consulta popular sobre el concert econòmic
Tram. 311-00009/09
Anunci p. 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la integritat territorial de l’Estat i l’estabilitat social 
i política arran d’una consulta popular sobre el concert eco-
nòmic
Tram. 311-00010/09
Anunci p. 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la dimissió del president del Comitè d’Ètica Policial
Tram. 311-00019/09
Anunci p. 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius de la derogació del Codi d’ètica de la 
Policia de Catalunya
Tram. 311-00020/09
Anunci p. 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els articles que considera que són adequats del 
Codi d’ètica de la Policia de Catalunya
Tram. 311-00021/09
Anunci p. 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la presentació del projecte d’un nou codi d’ètica 
policial
Tram. 311-00022/09
Anunci p. 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el nomenament dels nous membres del Comitè 
d’Ètica policial
Tram. 311-00023/09
Anunci p. 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió 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. 311-00024/09
Anunci p. 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la data per a aprovar instruments de fiscalitat 
ambiental
Tram. 311-00025/09
Anunci p. 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les mesures per a donar compliment al compromís 
del president de la Generalitat d’aprovar instruments de fis-
calitat ambiental
Tram. 311-00026/09
Anunci p. 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la continuïtat i l’adscripció orgànica dels progra-
mes relacionats amb l’ensenyament de les llengües
Tram. 311-00069/09
Anunci p. 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la continuïtat i l’adscripció orgànica dels progra-
mes relacionats amb la cohesió social i l’acollida
Tram. 311-00070/09
Anunci p. 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la continuïtat i l’adscripció orgànica dels progra-
mes relacionats amb l’educació i l’entorn
Tram. 311-00071/09
Anunci p. 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la previsió de professorat d’educació secundària 
obligatòria per a fer front a l’increment de places escolars
Tram. 311-00072/09
Anunci p. 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les dates per a convocar els concursos per al 
professorat interí a l’educació secundària obligatòria
Tram. 311-00073/09
Anunci p. 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’estudi relatiu a la separació per sexes a les aules
Tram. 311-00074/09
Anunci p. 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’encàrrec d’un estudi relatiu a la separació per 
sexes a les aules
Tram. 311-00075/09
Anunci p. 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la idoneïtat de separar els grups ètnics a les aules 
en funció de llur aplicació o l’eficiència educativa
Tram. 311-00076/09
Anunci p. 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la idoneïtat de separar l’alumnat a les aules en 
funció dels seus resultats escolars
Tram. 311-00077/09
Anunci p. 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la idoneïtat de separar l’alumnat per sexes a les 
aules en funció de la seva eficiència educativa
Tram. 311-00078/09
Anunci p. 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’hipotètic programa experimental per a la implan-
tació de l’educació separada per sexes a les aules
Tram. 311-00079/09
Anunci p. 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el concert amb noves escoles privades que impar-
teixen l’educació separada per sexes a les aules
Tram. 311-00080/09
Anunci p. 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la discriminació positiva en la preinscripció 
escolar amb relació a l’escolarització prèvia dels pares al 
mateix centre
Tram. 311-00081/09
Anunci p. 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el nou criteri de puntuació en la preinscripció 
escolar relacionat amb l’escolarització dels pares al mateix 
centre i el mètode de verificació d’aquests antecedents
Tram. 311-00082/09
Anunci p. 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el Pla de millora de la qualitat de l’aire
Tram. 311-00083/09
Anunci p. 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la necessitat de l’existència de mesures de millora 
de la qualitat de l’aire
Tram. 311-00084/09
Anunci p. 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la seva participació en la modificació del Pla de 
millora de la qualitat de l’aire
Tram. 311-00085/09
Anunci p. 35
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les conseqüències en la salut de les persones de 
la supressió de les mesures per a millorar la qualitat de l’aire
Tram. 311-00086/09
Anunci p. 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els experts consultats per a dur a terme les modifi-
cacions en el Pla de millora de la qualitat de l’aire
Tram. 311-00087/09
Anunci p. 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’elaboració d’un estudi de l’impacte en la salut de 
la qualitat de l’aire
Tram. 311-00088/09
Anunci p. 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les conclusions dels estudis sobre l’increment de 
l’accidentalitat que pot comportar un increment dels límits 
de velocitat
Tram. 311-00089/09
Anunci p. 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els estudis de què disposa el Departament d’Inte-
rior que relacionin l’accidentalitat amb la velocitat
Tram. 311-00090/09
Anunci p. 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les mesures del Departament d’Interior per a reduir 
l’accidentalitat a les entrades de Barcelona
Tram. 311-00091/09
Anunci p. 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la modificació del Decret 75/2007, relatiu a l’admis-
sió de l’alumnat en centres sufragats amb fons públics, per 
a regular el procediment de matriculació del curs 2010-2011
Tram. 311-00092/09
Anunci p. 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la modificació de l’article 9.2 del Decret 75/2007, 
relatiu a l’admissió de l’alumnat en centres sufragats amb 
fons públics
Tram. 311-00093/09
Anunci p. 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el canvi de les condicions de preinscripció als 
centres d’ensenyament pocs dies abans de l’inici del procés
Tram. 311-00094/09
Anunci p. 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la consulta al Consell Escolar de Catalunya prèvia-
ment a la modificació del Decret 75/2007, relatiu a l’admissió 
de l’alumnat en centres sufragats amb fons públics
Tram. 311-00095/09
Anunci p. 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la consulta als òrgans de representació dels 
centres sobre l’atorgament de punts als fills d’exalumnes en 
el procés d’admissió als centres
Tram. 311-00096/09
Anunci p. 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la consulta als representants de les famílies dels 
centres sobre l’atorgament de punts als fills d’exalumnes en 
el procés d’admissió als centres
Tram. 311-00097/09
Anunci p. 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la introducció del criteri d’atorgar punts als fills 
d’exalumnes en el procés d’admissió als centres
Tram. 311-00098/09
Anunci p. 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la comprovació de les dades relatives al crite-
ri d’atorgament de punts als fills d’exalumnes en el procés 
d’admissió als centres
Tram. 311-00099/09
Anunci p. 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la continuïtat educativa i la seva aplicació en els 
instituts escola
Tram. 311-00100/09
Anunci p. 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la continuïtat dels instituts escola
Tram. 311-00101/09
Anunci p. 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el posicionament del Departament d’Ensenyament 
amb relació a la continuïtat dels projectes d’instituts escola
Tram. 311-00102/09
Anunci p. 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la situació econòmica dels instituts escola en 
comparació amb altres centres educatius separats
Tram. 311-00103/09
Anunci p. 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la possible consideració ideològica del Depar-
tament d’Ensenyament amb relació a l’expressió «institut 
escola»
Tram. 311-00104/09
Anunci p. 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els canvis normatius sobre les caixes d’estalvis 
anunciats pel Govern de l’Estat
Tram. 311-00140/09
Anunci p. 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els criteris per a autoritzar les transformacions de 
les caixes d’estalvi en fundacions de caràcter especial
Tram. 311-00141/09
Anunci p. 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les actuacions dutes a terme davant el Ministeri 
d’Economia i Hisenda per a vetllar pel respecte de les com-
petències amb relació a la reforma del sistema de caixes 
d’estalvi
Tram. 311-00142/09
Anunci p. 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les actuacions dutes a terme davant el Ministeri 
d’Economia i Hisenda per a vetllar per la continuïtat de l’obra 
social amb relació a la reforma del sistema de caixes
Tram. 311-00143/09
Anunci p. 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les actuacions previstes per a preservar el patri-
moni històric, arquitectònic i cultural de les caixes d’estalvi 
catalanes en el marc de llur procés de reforma
Tram. 311-00144/09
Anunci p. 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la previsió per a dotar les fundacions de caràcter 
especial en què es poden transformar les caixes d’estalvi 
amb una regulació específica
Tram. 311-00145/09
Anunci p. 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les actuacions dutes a terme per a mantenir el 
domicili social a Catalunya de les entitats financeres en què 
es transformin les caixes d’estalvi catalanes
Tram. 311-00146/09
Anunci p. 43
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3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’efectius dels Mossos d’Esquadra destinats a Salt 
(Gironès) i a la província de Girona
Tram. 314-00658/09
Formulació p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
repercussions de l’aplicació de Reial decret llei 14/2010, pel 
qual s’estableixen mesures urgents per a la correcció del 
dèficit tarifari del sector elèctric
Tram. 314-00659/09
Formulació p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Pla de millora de la qualitat de l’aire
Tram. 314-00660/09
Formulació p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
necessitat de l’existència de mesures de millora de la qua-
litat de l’aire
Tram. 314-00661/09
Formulació p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
seva participació en la modificació del Pla de millora de la 
qualitat de l’aire
Tram. 314-00662/09
Formulació p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
conseqüències en la salut de les persones de la supressió 
de les mesures per a millorar la qualitat de l’aire
Tram. 314-00663/09
Formulació p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
experts consultats per a dur a terme les modificacions en el 
Pla de millora de la qualitat de l’aire
Tram. 314-00664/09
Formulació p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’elaboració d’un estudi de l’impacte en la salut de la qualitat 
de l’aire
Tram. 314-00665/09
Formulació p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
gestions dutes a terme per a evitar el tancament de l’escor-
xador Càrnies Vilaró de Mollerussa (Pla d’Urgell)
Tram. 314-00666/09
Formulació p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reunions entre la conselleria i els administradors concursals 
de l’escorxador Càrnies Vilaró de Mollerussa (Pla d’Urgell)
Tram. 314-00667/09
Formulació p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
gestions per a valorar alternatives que garanteixin la con-
tinuïtat de l’escorxador Càrnies Vilaró de Mollerussa (Pla 
d’Urgell)
Tram. 314-00668/09
Formulació p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’existència d’alguna empresa que estigui interessada a 
comprar l’escorxador Càrnies Vilaró de Mollerussa (Pla d’Ur-
gell)
Tram. 314-00669/09
Formulació p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’existència d’alguna empresa que estigui interessada a 
comprar l’escorxador Càrnies Vilaró de Mollerussa (Pla d’Ur-
gell) sense mantenir l’actual plantilla
Tram. 314-00670/09
Formulació p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
accions dutes a terme per a mantenir els llocs de treball de 
l’escorxador Càrnies Vilaró de Mollerussa (Pla d’Urgell)
Tram. 314-00671/09
Formulació p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
declaracions del conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural amb relació a l’aplicació de les 
polítiques europees a la realitat catalana
Tram. 314-00672/09
Formulació p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la política europea relativa a l’agricultura, la ramaderia, la 
pesca, l’alimentació i el medi natural que es deixarà d’aplicar
Tram. 314-00673/09
Formulació p. 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
gestions dutes a terme per a tornar als plantejaments inicials 
del canal Segarra-Garrigues i modificar-ne el nombre de 
zones de protecció especial per als ocells
Tram. 314-00674/09
Formulació p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
resposta rebuda per l’eurodiputat de Convergència i Unió 
relativa al canal Segarra-Garrigues i les zones de protecció 
especial per als ocells existents
Tram. 314-00675/09
Formulació p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
contactes, a nivell tècnic, entre el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i la Comissió 
Europea relatius al canal Segarra-Garrigues i les zones de 
protecció especial per als ocells existents
Tram. 314-00676/09
Formulació p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
contactes, a nivell polític, entre el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i la Comissió 
Europea relatius al canal Segarra-Garrigues i les zones de 
protecció especial per als ocells existents
Tram. 314-00677/09
Formulació p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els contactes, a nivell tècnic, entre el Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i el 
Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí relatius al canal 
Segarra-Garrigues i les zones de protecció especial per als 
ocells existents
Tram. 314-00678/09
Formulació p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els contactes, a nivell polític, entre el Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i el 
Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí relatius al canal 
Segarra-Garrigues i les zones de protecció especial per als 
ocells existents
Tram. 314-00679/09
Formulació p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els recs afectats per la retallada del 15% del pressupost 
anunciada pel conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural
Tram. 314-00680/09
Formulació p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’afectació del canal Segarra-Garrigues per la retallada del 
15% del pressupost anunciada pel conseller d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Tram. 314-00681/09
Formulació p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts que deixarà de percebre el sector agroalimentari per 
la retallada del 15% del pressupost anunciada pel conseller 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Tram. 314-00682/09
Formulació p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts cofinançats amb la Unió Europea que se suprimiran per 
la retallada del 15% del pressupost anunciada pel conseller 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Tram. 314-00683/09
Formulació p. 50
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
manteniment de la seu central del Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural al Parc 
Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida (Segrià)
Tram. 314-00684/09
Formulació p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la paralització de les obres de la nova seu del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
al puig de Gardeny, a Lleida (Segrià)
Tram. 314-00685/09
Formulació p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la legislació que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural corregirà per a reduir trà-
mits burocràtics
Tram. 314-00686/09
Formulació p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau de compliment de l’actuació relativa a la destinació de 
100 milions d’euros als plans d’ocupació local en sectors 
generadors d’ocupació
Tram. 314-00687/09
Formulació p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el grau de compliment de l’actuació relativa a la destinació 
de 40 milions d’euros per a incrementar la formació de les 
persones desocupades
Tram. 314-00688/09
Formulació p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau de compliment de l’actuació relativa a la destinació de 
13 milions d’euros a l’establiment d’un ajut temporal extra-
ordinari per a treballadors autònoms i al foment de l’auto-
ocupació
Tram. 314-00689/09
Formulació p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau de compliment de l’actuació relativa a la incorporació 
de cent cinquanta orientadors per a atendre les persones 
desocupades
Tram. 314-00690/09
Formulació p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau de compliment de l’actuació relativa a la destinació de 
27 milions d’euros a la implantació de noves tecnologies i 
millores en les oficines de treball i a la formació del personal 
del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 314-00691/09
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau de compliment de l’actuació relativa a la potenciació de 
la intermediació i els serveis a les empreses
Tram. 314-00692/09
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau de compliment de l’actuació relativa al millorament del 
marc de la contractació pública i a apostar per la simplifica-
ció administrativa per a impulsar l’economia
Tram. 314-00693/09
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el grau de compliment de l’actuació relativa a la destinació 
de 83 milions d’euros al desenvolupament d’actuacions de 
foment de l’estalvi i l’eficiència energètica
Tram. 314-00694/09
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau de compliment de l’actuació relativa a la destinació de 
300 milions d’euros anuals al desplegament del Pla per al 
dret a l’habitatge 2009-2012
Tram. 314-00695/09
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el grau de compliment de l’actuació relativa a l’establiment 

de garanties públiques en les operacions de conversió de 
préstecs hipotecaris en contractes de lloguer
Tram. 314-00696/09
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el grau de compliment de l’actuació relativa a la destinació 
de 75 milions d’euros a reforçar els ajuts al pagament del 
lloguer
Tram. 314-00697/09
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau de compliment de l’actuació relativa a la destinació de 
5 milions d’euros per a reforçar els ajuts d’emergència per al 
pagament de l’habitatge
Tram. 314-00698/09
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el grau de compliment de l’actuació relativa a la destinació 
de 2 milions d’euros per a reforçar la Xarxa d’Habitatges 
d’Inclusió
Tram. 314-00699/09
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau de compliment de l’actuació relativa a la destinació de 
1.029 milions d’euros per al millorament del finançament de 
les empreses
Tram. 314-00700/09
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau de compliment de l’actuació relativa a l’afavoriment de 
la liquiditat dels proveïdors de la Generalitat amb una nova 
línia de confirmació de pagaments
Tram. 314-00701/09
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el grau de compliment de l’actuació relativa a la destinació 
de 1.760 milions d’euros per a l’augment de la liquiditat del 
mercat financer
Tram. 314-00702/09
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau de compliment de l’actuació relativa a la destinació de 
108 milions d’euros per a l’estímul de l’activitat industrial
Tram. 314-00703/09
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau de compliment de l’actuació relativa a la potenciació de 
l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana amb 100,2 milions 
d’euros
Tram. 314-00704/09
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau de compliment de l’actuació relativa a la consolidació 
d’Avançsa amb 22 milions d’euros
Tram. 314-00705/09
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau de compliment de l’actuació relativa a la destinació de 
86 milions d’euros per a la potenciació de polítiques secto-
rials actives
Tram. 314-00706/09
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau de compliment de l’actuació relativa a l’increment de 
prestacions de la Cartera de serveis socials 2010-2011 des-
tinades a les persones en situació de dependència
Tram. 314-00707/09
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el grau de compliment de l’actuació relativa al reforçament 
amb 56 milions d’euros dels recursos en l’àmbit de l’atenció 
social bàsica per mitjà dels ens locals
Tram. 314-00708/09
Formulació p. 58
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau de compliment de l’actuació relativa a la potenciació 
de les beques de menjador escolar amb 50 milions d’euros i 
l’ampliació dels criteris d’accés
Tram. 314-00709/09
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació relativa a la destinació de 100 milions d’euros als 
plans d’ocupació local en sectors generadors d’ocupació
Tram. 314-00710/09
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació relativa a la destinació de 40 milions d’euros per a 
incrementar la formació de les persones desocupades
Tram. 314-00711/09
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació relativa a la destinació de 13 milions d’euros a l’es-
tabliment d’un ajut temporal extraordinari per a treballadors 
autònoms i al foment de l’autoocupació
Tram. 314-00712/09
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau de compliment de l’actuació relativa a la definició de 
les línies d’actuació en l’àmbit de les condicions laborals 
juvenils
Tram. 314-00713/09
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el grau de compliment de l’actuació relativa a la inclusió en 
les actuacions del Departament d’Empresa i Ocupació de la 
visió transversal de les situacions que afecten els joves de 
manera majoritària
Tram. 314-00714/09
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el grau de compliment de l’actuació relativa a la realitza-
ció d’actuacions per a la sensibilització dels joves sobre les 
condicions, la seguretat i la salut en el treball
Tram. 314-00715/09
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau de compliment de l’actuació relativa a l’establiment de 
mesures per a garantir que les pràctiques en les empreses 
serveixin per a experimentar la formació teòrica
Tram. 314-00716/09
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau de compliment de l’actuació relativa a la facilitació de 
l’accés dels joves a la informació laboral per mitjans especí-
fics de suport escrit o en línia
Tram. 314-00717/09
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau de compliment de l’actuació relativa a l’aprofundiment 
en el coneixement i la diagnosi de l’emprenedoria entre els 
joves
Tram. 314-00718/09
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau de compliment de l’actuació relativa a la promoció i la 
divulgació de la cultura emprenedora entre els joves
Tram. 314-00719/09
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el grau de compliment de l’actuació relativa a la informació 
i l’assessorament dels joves en el procés de creació d’una 
empresa
Tram. 314-00720/09
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau de compliment de l’actuació relativa a l’oferiment del 
suport tècnic i econòmic necessari als joves interessats en 
la creació d’una empresa
Tram. 314-00721/09
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el grau de compliment de l’actuació relativa a la promoció 
d’unitats d’emprenedoria en les universitats mitjançant el 
programa Xarxa d’Universitats Emprenedores
Tram. 314-00722/09
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau de compliment de l’actuació relativa al treball en xarxa 
entre el Servei d’Ocupació de Catalunya i la Xarxa Nacional 
d’Emancipació Juvenil
Tram. 314-00723/09
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau de compliment de l’actuació relativa a la sensibilització 
sobre la importància de la formació
Tram. 314-00724/09
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau de compliment de l’actuació relativa a la formació con-
tínua per a joves ocupats
Tram. 314-00725/09
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau de compliment de l’actuació relativa a donar formació 
i feina a joves desocupats per mitjà de la participació en 
algun projecte d’interès general
Tram. 314-00726/09
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau de compliment de l’actuació relativa a donar a conèixer 
als joves el funcionament del mercat del treball
Tram. 314-00727/09
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau de compliment de l’actuació relativa a facilitar la mobili-
tat formativa i laboral dels joves
Tram. 314-00728/09
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau de compliment de l’actuació relativa a facilitar la inser-
ció laboral dels joves posant-los a l’abast les eines neces-
sàries
Tram. 314-00729/09
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el grau de compliment de l’actuació relativa a l’orientació 
dels joves i el personal professional en el procés d’inserció 
laboral
Tram. 314-00730/09
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
grau de compliment de l’actuació relativa a l’establiment de 
sinergies amb els ens locals i territorials a fi que la formació, 
l’orientació i la inserció laborals arribin a més persones
Tram. 314-00731/09
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el grau de compliment de l’actuació relativa al reforç de les 
polítiques de conciliació de la vida laboral, acadèmica i per-
sonal dels joves
Tram. 314-00732/09
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació relativa a la definició de les línies d’actuació en 
l’àmbit de les condicions laborals juvenils
Tram. 314-00733/09
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació relativa a la inclusió de la transversalitat en les 
actuacions del Departament d’Empresa i Ocupació i de la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social que afecten els joves
Tram. 314-00734/09
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació relativa a les actuacions per a sensibilitzar els jo-
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ves sobre les condicions de treball, seguretat i salut en el 
treball
Tram. 314-00735/09
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació relativa a les mesures per a garantir que les pràc-
tiques en les empreses serveixin per a experimentar la for-
mació teòrica
Tram. 314-00736/09
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació relativa a l’accés dels joves a la informació laboral
Tram. 314-00737/09
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació relativa a l’aprofundiment en el coneixement i la 
diagnosi de l’emprenedoria entre els joves
Tram. 314-00738/09
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació relativa a la promoció en els centres d’ensenya-
ment de la cultura emprenedora
Tram. 314-00739/09
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació relativa a l’assessorament dels joves en el procés 
de creació d’empreses
Tram. 314-00740/09
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació relativa al suport tècnic i econòmic als joves inte-
ressats en la creació d’una empresa
Tram. 314-00741/09
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació relativa a la promoció d’unitats d’emprenedoria en 
les universitats
Tram. 314-00742/09
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació relativa a l’impuls del treball en xarxa entre el Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya i la Xarxa Nacional d’Emanci-
pació Juvenil
Tram. 314-00743/09
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació relativa a la sensibilització sobre la importància 
de la formació
Tram. 314-00744/09
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació relativa a l’impuls d’un programa transversal de 
formació contínua per a joves ocupats
Tram. 314-00745/09
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació relativa a donar formació i feina a joves desocu-
pats per mitjà de la participació en un projecte d’utilitat pú-
blica
Tram. 314-00746/09
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació relativa a donar a conèixer als joves el funciona-
ment del mercat de treball
Tram. 314-00747/09
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació relativa a facilitar la mobilitat formativa i laboral 
dels joves
Tram. 314-00748/09
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació relativa a posar a l’abast dels joves les eines ne-
cessàries per a facilitar-los la inserció laboral
Tram. 314-00749/09
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació relativa a proporcionar als joves i al personal pro-
fessional les eines necessàries per a orientar-los en el procés  
d’inserció laboral
Tram. 314-00750/09
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació relativa a l’establiment de sinergies amb els ens 
locals i territorials a fi que la formació, l’orientació i la inserció 
laborals arribin a més persones
Tram. 314-00751/09
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació relativa al reforç de les polítiques de conciliació de 
la vida laboral, acadèmica i personal dels joves
Tram. 314-00752/09
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació relativa a la incorporació de cent cinquanta orien-
tadors per a atendre les persones desocupades
Tram. 314-00753/09
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació relativa a la destinació de 27 milions a la implanta-
ció de noves tecnologies i millores en les oficines de treball 
i a la formació del personal del Servei d’Ocupació de Cata-
lunya
Tram. 314-00754/09
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació relativa a la potenciació de la intermediació i els 
serveis a les empreses
Tram. 314-00755/09
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació relativa a la millora del marc de contractació públi-
ca i l’aposta per la simplificació administrativa per a impulsar 
l’economia
Tram. 314-00756/09
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació relativa a la destinació de 83 milions a actuacions 
de foment de l’estalvi i l’eficiència energètics, les energies 
renovables i l’ocupació vinculada a nous sectors de desen-
volupament en l’àmbit energètic
Tram. 314-00757/09
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació relativa a la destinació de 300 milions d’euros al 
Pla per al dret a l’habitatge 2009-2012
Tram. 314-00758/09
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació relativa a l’establiment de garanties públiques en 
les operacions de conversió de préstecs hipotecaris en con-
tractes de lloguer
Tram. 314-00759/09
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació relativa a la destinació de 75 milions d’euros a re-
forçar els ajuts al pagament del lloguer
Tram. 314-00760/09
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació relativa a la destinació de 5 milions d’euros a re-
forçar els ajuts d’emergència per al pagament de l’habitatge
Tram. 314-00761/09
Formulació p. 74
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació relativa a la destinació de 2 milions d’euros a refor-
çar la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió
Tram. 314-00762/09
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació relativa a la destinació de 1.029 milions d’euros 
per a millorar el finançament de les empreses
Tram. 314-00763/09
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació relativa a afavorir la liquiditat dels proveïdors de la 
Generalitat amb una nova línia de confirmació de pagaments
Tram. 314-00764/09
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació relativa a la destinació de 1.760 milions d’euros a 
augmentar la liquiditat del mercat financer
Tram. 314-00765/09
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació relativa a la destinació de 108 milions d’euros a 
estimular l’activitat industrial
Tram. 314-00766/09
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació relativa a la destinació de 100,2 milions d’euros a 
potenciar l’agència ACC1Ó
Tram. 314-00767/09
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació relativa a la destinació de 22 milions d’euros a 
consolidar Avançsa
Tram. 314-00768/09
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació relativa a la destinació de 86 milions d’euros a po-
tenciar les polítiques sectorials actives
Tram. 314-00769/09
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació relativa a l’increment de prestacions de la Cartera 
de serveis socials 2010-2011 destinades a les persones en 
situació de dependència
Tram. 314-00770/09
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actuació relativa a la destinació de 56 milions d’euros a re-
forçar els recursos en l’àmbit de l’atenció social bàsica per 
mitjà dels ens locals
Tram. 314-00771/09
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reunió del conseller d’Empresa i Ocupació amb els repre-
sentants dels treballadors de Yamaha davant l’anunci de 
tancament de la planta de producció de Palau-solità i Plega-
mans (Vallès Occidental)
Tram. 314-00772/09
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius de Yamaha per a anunciar el tancament de la planta 
de producció de Palau-solità i Plegamans (Vallès Occiden-
tal) i sobre les gestions del Govern
Tram. 314-00773/09
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data en què el Departament d’Empresa i Ocupació va conèi-
xer la decisió de Yamaha de tancar la planta de producció 
de Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental)
Tram. 314-00774/09
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els efectes del trasllat a un altre centre en l’escolarització, 

la formació i les activitats laborals dels joves del CRAE de 
Salt (Gironès)
Tram. 314-00775/09
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de joves tutelats que hi ha al CRAE de Salt (Gironès) 
i el nombre de joves que es traslladaran
Tram. 314-00776/09
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els centres als quals seran traslladats els joves del CRAE de 
Salt (Gironès)
Tram. 314-00777/09
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de denúncies presentades a l’Oficina Antifrau de 
Catalunya del 21 de gener de 2011 ençà
Tram. 314-00778/09
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
tramitació dels expedients pendents de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya
Tram. 314-00779/09
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió legislativa amb relació a les polítiques de joc i 
espectacles
Tram. 314-00780/09
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
iniciativa de regulació de les polítiques de joc en línia a nivell 
estatal presentada a les Corts Generals
Tram. 314-00781/09
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
possible regulació del joc en línia
Tram. 314-00782/09
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ajornament del tractament terciari de les aigües residuals 
a l’estació depuradora d’aigües residuals de l’Alt Maresme
Tram. 314-00783/09
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la restauració de l’entorn de l’estació depuradora d’aigües 
residuals de l’Alt Maresme
Tram. 314-00784/09
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
posada en funcionament d’un centre d’interpretació ambi-
ental sobre el cicle de l’aigua a l’estació depuradora d’aigües 
residuals de l’Alt Maresme
Tram. 314-00785/09
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el canvi del sistema d’accés a la universitat des dels cicles 
formatius
Tram. 314-00786/09
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
indicadors per a avaluar la gestió de les universitats i condi-
cionar-ne el finançament
Tram. 314-00787/09
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els indicadors per a avaluar la recerca de les universitats i 
condicionar-ne el finançament
Tram. 314-00788/09
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els indicadors per a avaluar la docència de les universitats i 
condicionar-ne el finançament
Tram. 314-00789/09
Formulació p. 82
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la supressió dels ajuts que estableix l’article 2.f de la Llei 
18/1996, de relacions amb les comunitats catalanes a l’ex-
terior
Tram. 314-00790/09
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la supressió dels ajuts que estableix l’article 5 de la Llei 
18/1996, de relacions amb les comunitats catalanes a l’ex-
terior
Tram. 314-00791/09
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la supressió dels ajuts que estableix l’article 10 de la Llei 
18/1996, de relacions amb les comunitats catalanes a l’ex-
terior
Tram. 314-00792/09
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la supressió dels ajuts que estableix l’article 11 de la Llei 
18/1996, de relacions amb les comunitats catalanes a l’ex-
terior
Tram. 314-00793/09
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la supressió dels ajuts que estableix l’article 9.e de la Llei 
18/1996, de relacions amb les comunitats catalanes a l’ex-
terior
Tram. 314-00794/09
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la supressió dels ajuts que estableix l’article 13 de l’Estatut 
d’Autonomia
Tram. 314-00795/09
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el motiu del viatge del conseller de Territori i Sostenibilitat a 
Estrasburg
Tram. 314-00796/09
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cost del viatge del conseller de Territori i Sostenibilitat a 
Estrasburg
Tram. 314-00797/09
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les persones que van acompanyar el conseller de Territori i 
Sostenibilitat a Estrasburg
Tram. 314-00798/09
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
càrrecs de les persones que van acompanyar el conseller de 
Territori i Sostenibilitat a Estrasburg
Tram. 314-00799/09
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
missió de les persones que van acompanyar el conseller de 
Territori i Sostenibilitat a Estrasburg
Tram. 314-00800/09
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures mediambientals adoptades pel Departament 
d’Interior amb relació a la limitació de la velocitat a 80 km/h 
als accessos de Barcelona
Tram. 314-00801/09
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de l’accidentalitat en les zones on s’ha aplicat la 
limitació de la velocitat a 80 km/h
Tram. 314-00802/09
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’efecte de l’aplicació de la limitació de la velocitat a 80 km/h 
en l’accidentalitat a l’àrea metropolitana de Barcelona
Tram. 314-00803/09
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
conclusions de l’estudi del Servei Català de Trànsit sobre els 
efectes de la limitació de la velocitat a l’àrea metropolitana 
de Barcelona
Tram. 314-00804/09
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
poblacions afectades per la reducció del nombre de places 
de mossos d’esquadra previstes per al 2011
Tram. 314-00805/09
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
comissaries afectades per la reducció del nombre de places 
de mossos d’esquadra previstes per al 2011
Tram. 314-00806/09
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
criteri del Departament d’Interior per a suprimir el Programa 
de seguretat contra la violència masclista
Tram. 314-00807/09
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les modificacions en el pressupost del Programa de segu-
retat contra la violència masclista arran de la supressió del 
programa
Tram. 314-00808/09
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
modificacions en l’estructura del personal del Programa de 
seguretat contra la violència masclista arran de la supressió 
del programa
Tram. 314-00809/09
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’òrgan del Departament d’Interior responsable de les políti-
ques de prevenció de la violència masclista
Tram. 314-00810/09
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de les mesures adoptades pel Departament d’Interior 
amb relació a la limitació de la velocitat a l’àrea metropolita-
na de Barcelona
Tram. 314-00811/09
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost del viatge del president de la Generalitat a Madrid per a 
reunir-se amb el rei
Tram. 314-00812/09
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
persones que van acompanyar el president de la Generalitat 
en el seu viatge a Madrid per a reunir-se amb el rei
Tram. 314-00813/09
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
càrrecs de les persones que van acompanyar el president 
de la Generalitat en el seu viatge a Madrid per a reunir-se 
amb el rei
Tram. 314-00814/09
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
missió de les persones que van acompanyar el president de 
la Generalitat en el seu viatge a Madrid per a reunir-se amb 
el rei
Tram. 314-00815/09
Formulació p. 88
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la inversió i la despesa efectuades mitjançant sistemes de 
capital de risc
Tram. 314-00816/09
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
inversions realitzades mitjançant el fons Jeremie del 2008 
ençà
Tram. 314-00817/09
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
instruments financers de la Unió Europea aplicats del 2008 
ençà per mitjà del VII Programa marc de la Unió Europea i el 
Pla d’innovació i competitivitat
Tram. 314-00818/09
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’activitat de la Comissió Interdepartamental d’Instruments 
Financers per a l’Emprenedoria del 2008 ençà
Tram. 314-00819/09
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reducció dels peatges de l’autopista C-32 als vehicles d’alta 
ocupació
Tram. 314-00820/09
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reducció dels peatges de l’autopista C-32 als vehicles amb 
baixa emissió de diòxid de carboni
Tram. 314-00821/09
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reformulació del sistema de peatge de l’autopista C-32
Tram. 314-00822/09
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
continuïtat de l’acord per a la millora de la mobilitat al Ma-
resme
Tram. 314-00823/09
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
declaracions del secretari general adjunt de Convergència 
Democràtica de Catalunya relatives al pagament de les nò-
mines dels funcionaris
Tram. 314-00824/09
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’oportunitat de les declaracions del secretari general adjunt 
de Convergència Democràtica de Catalunya relatives al pa-
gament de les nòmines dels funcionaris
Tram. 314-00825/09
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
repercussions en els mercats financers de les declaracions 
del secretari general adjunt de Convergència Democràtica 
de Catalunya relatives al pagament de les nòmines dels fun-
cionaris
Tram. 314-00826/09
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
manteniment de la concessió del crèdit de 300.000 euros a 
la Societat Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt (Mares-
me) per a obres
Tram. 314-00827/09
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’oferta de formació professional a Malgrat de Mar (Maresme)
Tram. 314-00828/09
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions per a la millora de l’Escola El Pi Gros, de Sant 
Cebrià de Vallalta (Maresme)
Tram. 314-00829/09
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions per al restabliment del servei de pediatria al 
consultori local de Sant Cebrià de Vallalta (Maresme)
Tram. 314-00830/09
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els efectes del Pla de reequilibri econòmic i financer de la 
Generalitat 2011 en la construcció de l’Institut Pineda de Mar
Tram. 314-00831/09
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la inversió prevista per a la millora del rendiment acadèmic 
dels joves tutelats
Tram. 314-00832/09
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
participació en l’Any Europeu del Voluntariat 2011 i en l’Any 
Internacional dels Voluntaris 01+10
Tram. 314-00833/09
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el desplegament de la Llei 18/2003, de suport a les famílies
Tram. 314-00834/09
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’actualització de l’indicador de renda de suficiència de Ca-
talunya el 2011
Tram. 314-00835/09
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
raons de la revocació del compromís amb l’Ajuntament de 
Canovelles (Vallès Oriental) per a la reconversió de l’Escola 
Jacint Verdaguer en un institut escola
Tram. 314-00836/09
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
solució a la massificació de l’Institut Bellula de Canovelles 
(Vallès Oriental) arran de la revocació de la reconversió de 
l’Escola Jacint Verdaguer en un institut escola
Tram. 314-00837/09
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
valoració del conseller de Territori i Sostenibilitat de la reunió 
de l’òrgan mixt de coordinació i control Generalitat de Cata-
lunya - Renfe Operadora
Tram. 314-00838/09
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
temes de la reunió de l’òrgan mixt de coordinació i control 
Generalitat de Catalunya - Renfe Operadora
Tram. 314-00839/09
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
demandes del conseller de Territori i Sostenibilitat a Renfe 
Operadora a la reunió de l’òrgan mixt de coordinació i con-
trol Generalitat de Catalunya - Renfe Operadora
Tram. 314-00840/09
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
declaracions del conseller de Territori i Sostenibilitat relati-
ves a la continuïtat de Renfe com a operador del servei a la 
reunió de l’òrgan mixt de coordinació i control Generalitat de 
Catalunya - Renfe Operadora
Tram. 314-00841/09
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions per a millorar el servei de trens regionals el 2011 
acordades a la reunió de l’òrgan mixt de coordinació i con-
trol Generalitat de Catalunya - Renfe Operadora
Tram. 314-00842/09
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’anàlisi de la proposta de contracte-programa en el marc de 
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la reunió de l’òrgan mixt de coordinació i control Generalitat 
de Catalunya - Renfe Operadora
Tram. 314-00843/09
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
repercussió del Pla de reequilibri econòmic i financer de la 
Generalitat per al 2011 en les inversions al Maresme
Tram. 314-00844/09
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
promoció de la marca turística Costa de Barcelona - Ma-
resme
Tram. 314-00845/09
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures per a la recuperació de les platges del Baix Ma-
resme
Tram. 314-00846/09
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
protecció del delta del Tordera
Tram. 314-00847/09
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les causes de l’incendi a l’Institut Pere Mata, de Reus (Baix 
Camp), la nit del 2 al 3 de febrer de 2011
Tram. 314-00848/09
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució de la contractació del Servei Català de la Salut i 
de l’ICASS amb l’Institut Pere Mata, de Reus (Baix Camp), 
del 2006 ençà
Tram. 314-00849/09
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les inversions en obres i instal·lacions de l’Institut Pere Mata, 
de Reus (Baix Camp), i el volum de despesa del seu compte 
d’explotació del 2001 ençà
Tram. 314-00850/09
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
valoració del conseller de Salut amb relació a la supressió 
del límit de 80 km als accessos de Barcelona i les repercus-
sions que tindrà en la salut de les persones
Tram. 314-00851/09
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
replantejament de la productivitat dels professionals de la 
salut anunciat pel conseller de Salut
Tram. 314-00852/09
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
retallades dels ajuts a les comunitats catalanes a l’exterior
Tram. 314-00853/09
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
díptics relatius a la lactància divulgats en llengües catalana i 
àrab per l’Institut Català de la Salut
Tram. 314-00854/09
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
modificació del Decret 75/2007, relatiu a l’admissió de l’alum-
nat en centres sufragats amb fons públics, per a regular  
el procediment de matriculació del curs 2010-2011
Tram. 314-00855/09
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
modificació de l’article 9.2 del Decret 75/2007, relatiu a l’ad-
missió de l’alumnat en centres sufragats amb fons públics
Tram. 314-00856/09
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
canvi de les condicions de preinscripció als centres d’ense-
nyament pocs dies abans de l’inici del procés
Tram. 314-00857/09
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la consulta al Consell Escolar de Catalunya prèviament a 
la modificació del Decret 75/2007, relatiu a l’admissió de 
l’alumnat en centres sufragats amb fons públics
Tram. 314-00858/09
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la consulta als òrgans de representació dels centres sobre 
l’atorgament de punts als fills d’exalumnes en el procés 
d’admissió als centres
Tram. 314-00859/09
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
consulta als representants de les famílies dels centres so-
bre l’atorgament de punts als fills d’exalumnes en el procés 
d’admissió als centres
Tram. 314-00860/09
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
introducció del criteri d’atorgar punts als fills d’exalumnes en 
el procés d’admissió als centres
Tram. 314-00861/09
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
comprovació de les dades relatives al criteri d’atorgament 
de punts als fills d’exalumnes en el procés d’admissió als 
centres
Tram. 314-00862/09
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions dutes a terme per a garantir la seguretat dels 
periodistes catalans que cobrien les mobilitzacions populars 
al Caire
Tram. 314-00863/09
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
situació de provisionalitat en les relacions exteriors a causa 
de la manca de nomenament d’un director o directora gene-
ral de Relacions Exteriors
Tram. 314-00864/09
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
situació de provisionalitat en la cooperació al desenvolupa-
ment a causa de la manca de nomenament d’un director o 
directora general de Cooperació al Desenvolupament
Tram. 314-00865/09
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la situació de provisionalitat en la cooperació al desenvolu-
pament a causa de la manca de nomenament d’un director 
o directora general de l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament
Tram. 314-00866/09
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts destinats a les associacions Esplais Catalans, Acció 
Escolta de Catalunya, Casal de Joves de Catalunya i Ate-
neus Laics i Progressistes els anys 2008, 2009 i 2010
Tram. 314-00867/09
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
immobles de la Generalitat a Girona que han quedat buits 
arran del trasllat de tots els serveis a la nova seu
Tram. 314-00868/09
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’opinió de la vicepresidenta del Govern amb relació a la 
cessió d’urnes per a la consulta organitzada per Barcelona 
Decideix
Tram. 314-00869/09
Formulació p. 103
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’opinió de la consellera de Justícia amb relació a la cessió 
d’urnes per a la consulta organitzada per Barcelona Deci-
deix
Tram. 314-00870/09
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
convocatòria del protocol d’actuacions en matèria de rees-
tructuració empresarial amb relació a Estampaciones Saba-
dell, a Palau-solità i Plegamans (Vallès Oriental)
Tram. 314-00871/09
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
convocatòria del protocol d’actuacions en matèria de rees-
tructuració empresarial amb relació a la planta de producció 
de Derbi, a Martorelles (Vallès Oriental)
Tram. 314-00872/09
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
convocatòria del protocol d’actuacions en matèria de rees-

tructuració empresarial amb relació a Valeo Climatització, a 
Martorelles (Vallès Oriental)
Tram. 314-00873/09
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
regulació dels horaris comercials
Tram. 314-00874/09
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
compatibilitat entre flexibilitzar els horaris comercials i no 
modificar-ne la regulació
Tram. 314-00875/09
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’opinió del president de la Generalitat amb relació a la com-
patibilitat entre flexibilitzar els horaris comercials i no modi-
ficar-ne la regulació
Tram. 314-00876/09
Formulació p. 106
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.25. PREGUNTES AL GOVERN

1.25.05. PREGUNTES ORALS EN EL PLE

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre l’anunci del tancament de la 
planta de Yamaha de Palau-solità i Plega-
mans (Vallès Occidental)
Tram. 310-00001/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 4, tinguda el dia 09.02.2011 
(DSPC-P 6).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el tancament de Yamaha
Tram. 310-00002/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 4, tinguda el dia 09.02.2011 
(DSPC-P 6).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les prioritats en matèria de po-
lítica social
Tram. 310-00003/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 4, tinguda el dia 09.02.2011 
(DSPC-P 6).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les decisions preses en matèria 
d’educació
Tram. 310-00004/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 4, tinguda el dia 09.02.2011 
(DSPC-P 6).

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre els esdeveniments que s’han 
produït a Salt (Gironès)
Tram. 310-00005/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 4, tinguda el dia 09.02.2011 
(DSPC-P 6).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el criteri complementari per a 
resoldre situacions d’empat en el procés de 
matriculació en els centres sostinguts amb 
fons públics
Tram. 310-00006/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 4, tinguda el dia 09.02.2011 
(DSPC-P 6).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la derogació del Codi d’ètica de 
la Policia de Catalunya
Tram. 310-00007/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 4, tinguda el dia 09.02.2011 
(DSPC-P 6).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la promoció i la defensa del ca-
talà en l’Administració de justícia
Tram. 310-00008/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 4, tinguda el dia 09.02.2011 
(DSPC-P 6).
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Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre les acci-
ons per a afrontar la crisi econòmica
Tram. 317-00005/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 4, tinguda el dia 09.02.2011 
(DSPC-P 6).

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre la reu-
nió amb el president del Govern espanyol i 
el plantejament del concert econòmic
Tram. 317-00006/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 4, tinguda el dia 09.02.2011 
(DSPC-P 6).

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre els mo-
tius pels quals encara no s’ha nomenat el ti-
tular de la Secretaria de Seguretat i sobre la 
coherència de l’acció del Govern
Tram. 317-00007/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 4, tinguda el dia 09.02.2011 
(DSPC-P 6).

1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la població reclusa en data del 31 de 
desembre de 2010
Tram. 314-00030/09

Resposta del Govern
Reg. 1512 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00030/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la població reclusa en data del 31 de desembre de 2010

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els canvis en matèria de limita-
ció de velocitat als accessos viaris a Barce-
lona
Tram. 310-00010/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 4, tinguda el dia 09.02.2011 
(DSPC-P 6).

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre la previ-
sió d’endeutament en el marc pressupostari 
de l’any 2011 i del Pla de reequilibri econò-
mic i financer de la Generalitat
Tram. 317-00001/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 4, tinguda el dia 09.02.2011 
(DSPC-P 6).

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre les me-
sures per a afrontar la possible pèrdua de 
poder financer arran de la reforma de les 
caixes d’estalvi
Tram. 317-00002/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 4, tinguda el dia 09.02.2011 
(DSPC-P 6).

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre la res-
ponsabilitat, el rigor i la sensibilitat social en 
les actuacions del Govern
Tram. 317-00003/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 4, tinguda el dia 09.02.2011 
(DSPC-P 6).
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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, us informo del següent:

La competència sobre l’estadística judicial correspon 
al Consell General del Poder Judicial. Les dades es re-
cullen als butlletins estadístics que elaboren els òrgans 
judicials trimestralment. Posteriorment es validen i es 
publiquen. Per aquest motiu, actualment només es dispo-
sa de les dades corresponents als tres primers trimestres 
de l’any 2010.

El nombre de sentències fermes que es troben pendents 
d’executar a data 30 de setembre de 2010, desglossades 
per partit judicial i jurisdicció, s’adjunten en document 
annex.

Barcelona, 2 de febrer de 2011

Pilar Fernández Bozal
Consellera de Justícia

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el reforçament del personal de l’Admi-
nistració de justícia
Tram. 314-00072/09

Resposta del Govern
Reg. 1514 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00072/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
reforçament del personal de l’Administració de justícia

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, us informo que el personal 
interí de reforç, nomenat pel Departament de Justícia, en 
l’àmbit de l’Administració de justícia a Catalunya durant 
l’any 2010, amb indicació del cos i la destinació, es deta-
lla en el quadre que s’adjunta en document annex.

Barcelona, 2 de febrer de 2011

Pilar Fernández Bozal
Consellera de Justícia

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

Proponents: Jordi Cornet i Serra

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

La població reclusa a 31 de desembre de 2010 era de 
10.520 interns, distribuïts en els centres penitenciaris 
següents:

Centre penitenciari Interns

CP Homes de Barcelona 1.754

CP Dones de Barcelona 532

CP Joves 361

CP Quatre Camins 1.777

CP Brians 11.512

CP Brians 21.471

CP Lledoners 775

CP Tarragona 386

CP Ponent 964

CP Girona 170

CP Figueres 200

CO Barcelona 1.217

CO Barcelona 2.225

CO Lleida 176

Total 10.520

La variació absoluta respecte a 31 de desembre de 2009 
ha estat de 5 interns i la variació percentual, del –0,047%.

Barcelona, 2 de febrer de 2011

Pilar Fernández Bozal
Consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de sentències pendents 
d’executar als jutjats i tribunals en data del 
31 de desembre de 2010
Tram. 314-00071/09

Resposta del Govern
Reg. 1513 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00071/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de sentències pendents d’executar als jutjats i 
tribunals en data del 31 de desembre de 2010
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la creació de jutjats el 2010
Tram. 314-00074/09

Resposta del Govern
Reg. 1524 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00073/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de beques atorgades per 
a oposicions a jutges i fiscals del 2006 ençà
Tram. 314-00075/09

Resposta del Govern
Reg. 1515 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00075/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de beques atorgades per a oposicions a jutges i 
fiscals del 2006 ençà

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Jordi Cornet i Serra

D’acord amb el que disposen l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, us faig les consideracions 
següents:

El Programa formatiu per a la preparació d’opositors a 
jutge/essa, fiscal i secretari/ària judicial combina tutori-
es individualitzades, preparació de temes a càrrec de jut-
ges, magistrats i secretaris judicials, amb un sistema de 
seguiment i control d’aprofitament dels alumnes. També 
ofereix cursos breus que doten els opositors d’habilitats 
complementàries, com el taller sobre tècniques d’estudi 
i de memòria, el taller d’expressió oral, el taller sobre 
contenció de l’estrès, així com simulacions dels exàmens 
d’oposició, de tipus test i oral davant d’un tribunal.

La durada per alumne és de dos anys inicials, que es 
poden prorrogar fins a quatre i, excepcionalment, fins a  
5 anys.

El preu de la matrícula ha estat i és de 4.375,28 euros, 
que abasta els dos primers anys. A partir del tercer any, 
cada alumne ha de pagar 200 euros anuals.

El Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialit-
zada atorga ajuts, tant de matrícula com de transport, 
als alumnes que gaudeixen dels ajuts de matrícula (si  
el seu domicili està a una distància superior a 25 km del 
CEJFE).

Durant els anys 2007 i 2008, l’ajut de la matrícula era del 
75% de l’import. Des del 2010 n’és del 50%.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de places de jutges, magis-
trats i secretaris judicials creades el 2010
Tram. 314-00073/09

Resposta del Govern
Reg. 1524 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00073/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de places de jutges, magistrats i secretaris judi-
cials creades el 2010

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Jordi Cornet i Serra

D’acord amb allò que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, em plau fer-vos avinent que 
es dóna resposta conjunta a les preguntes amb número de 
tramitació: 314-00073/09 i 314-00074/09.

El Reial decret 819/2010, de 25 de juny, va crear 17 nous 
òrgans judicials a Catalunya i els jutjats mercantils núm. 1  
de Girona i núm. 1 de Tarragona per la transformació 
dels jutjats de 1a instància núm. 6 de Girona i núm. 7 
de Tarragona, que tenien atribuïda en exclusiva la com-
petència dels assumptes mercantils als respectius partits 
judicials.

La creació d’aquests nous òrgans judicials unipersonals 
comporta l’increment de la planta judicial en 17 noves 
places de jutges i/o magistrats i 17 noves places de secre-
taris judicials.

Així mateix, el reial decret 819/2010, de 25 de juny, crea 
a Catalunya 6 noves places de magistrat per al Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i les audiències 
provincials, i 7 noves places de jutges d’adscripció terri-
torial, que depenen del TSJC.

Per tant, l’any 2010 s’han creat a Catalunya 30 noves pla-
ces de jutges i magistrats i 17 noves places de secretaris 
judicials.

La distribució dels nous òrgans judicials creats a Cata-
lunya durant el 2010, així com del nombre de places de 
jutges o magistrats i secretaris judicials, desglossat per 
tipus d’òrgan judicial i d’ordre jurisdiccional, s’adjunta 
en document annex.

Barcelona, 2 de febrer de 2011

Pilar Fernández Bozal
Consellera de Justícia

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els jutjats de violència sobre la dona 
creats el 2010 i llurs mitjans materials i per-
sonals
Tram. 314-00079/09

Resposta del Govern
Reg. 1517 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00079/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els jutjats de violència sobre la dona creats el 2010 i llurs 
mitjans materials i personals

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, us informo del següent:

El Departament de Justícia juntament amb el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya han sol·licitat al Minis-
teri de Justícia 10 òrgans judicials exclusius de violèn-
cia sobre la dona, que s’han creat durant els anys 2007 
i 2008.

L’any 2009 es van crear els jutjats de violència sobre la 
dona de Manresa, el Vendrell i el núm. 5 de Barcelona. 
També va entrar en funcionament la Secció 22 de l’Au-
diència Provincial de Barcelona, a la qual, mitjançant 
l’Acord del Ple del Consell General del Poder Judicial de 
17 de desembre de 2009, es va atribuir competència amb 
caràcter exclusiu sobre aquesta matèria.

L’any 2010 no s’ha creat cap òrgan judicial especialitzat 
de violència sobre la dona, si bé s’han demanat i s’han 
creat dues places de magistrat a l’Audiència Provincial 
de Barcelona, a les seccions especialitzades en VIDO 
(20 i 22), en la línia del que establia l’Acord aprovat per 
la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya en sessió celebrada el 12 de gener de 2010.

Barcelona, 2 de febrer de 2011

Pilar Fernández Bozal
Consellera de Justícia

Els ajuts atorgats en els darrers quatre anys, desglossats 
per anys, són els següents:

Convocatòria Ajuts matrícula Ajuts transport
Nombre Import Nombre Import

2007 12 39.377,52 5 350

2008 10 32.814,6 7 525

2009* - - - -

2010 5 10.938,2 1 26

* L’any 2009 no se’n va atorgar cap, ja que es va suspendre el Pro-
grama perquè es pretenia donar un canvi d’orientació. L’any 2010 es 
va continuar.

Barcelona, 2 de febrer de 2011

Pilar Fernández Bozal
Consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les ordres d’allunyament per violència 
masclista dictades el 2010
Tram. 314-00078/09

Resposta del Govern
Reg. 1516 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00078/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les ordres d’allunyament per violència masclista dictades 
el 2010

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, us informo del següent:

La competència sobre l’estadística judicial correspon 
al Consell General del Poder Judicial. Les dades es re-
cullen als butlletins estadístics que elaboren els òrgans 
judicials trimestralment. Posteriorment es validen i es 
publiquen. Per aquest motiu, actualment només es dispo-
sa de les dades corresponents als tres primers trimestres 
de l’any 2010.

Durant aquest període, els jutjats de violència sobre la 
dona van acordar 2.444 mesures d’allunyament i els jut-
jats d’instrucció/mixtos de guàrdia, 361.

Barcelona, 2 de febrer de 2011

Pilar Fernández Bozal
Consellera de Justícia
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els casos dels jutjats de violència so-
bre la dona el 2010
Tram. 314-00080/09

Resposta del Govern
Reg. 1518 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00080/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
casos dels jutjats de violència sobre la dona el 2010

Any 2010 - Catalunya (1r. al 3r. trimestre)

Jurisdiccions En tràmit 
a l’inici del període

Ingressats Resolts En tràmit 
al final del període

(nombre d’assumptes) (nombre d’assumptes) (nombre d’assumptes) (nombre d’assumptes)

Jurisdicció civil. 
Jutjats de violència 
sobre la dona

1.886 2.407 2.516 1.741

Jurisdicció penal. 
Jutjats de violència 
sobre la dona

8.183 23.155 24.271 7.101

Total 10.069 25.562 26.787 8.842

Dades de la Secció Estadística del C.G.P.J.

Barcelona, 2 de febrer de 2011

Pilar Fernández Bozal
Consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les sentències de treballs a favor de 
la comunitat imposades a Barcelona el 2010 
i l’evolució de les dictades en el període 
2007-2010
Tram. 314-00399/09

Resposta del Govern
Reg. 1520 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00399/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sentències de treballs a favor de la comunitat imposades 
a Barcelona el 2010 i l’evolució de les dictades en el pe-
ríode 2007-2010

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, us informo del següent:

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, us informo del següent:

La competència sobre l’estadística judicial correspon 
al Consell General del Poder Judicial. Les dades es re-
cullen als butlletins estadístics que elaboren els òrgans 
judicials trimestralment. Posteriorment es validen i es 
publiquen. Per aquest motiu, actualment només es dispo-
sa de les dades corresponents als tres primers trimestres 
de l’any 2010.

Durant aquest període, les dades d’assumptes dels jutjats 
de violència sobre la dona són les següents:

El Departament de Justícia és el responsable de l’execució 
de les mesures penals alternatives en l’àmbit penal, entre 
les quals es troben els treballs en benefici de la comunitat.

Les dades que s’indiquen a continuació es refereixen a 
les penes que els diferents jutjats i tribunals han dema-
nat al Departament de Justícia que siguin executades, en 
relació amb persones amb domicili a la ciutat de Barce-
lona, des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2010:

– Programes i persones amb domicili a Barcelona ciutat 
sotmeses a una pena de Treballs en benefici de la comu-
nitat:

Programes:  3.256

Persones:  3.142

Programes de TBC executats amb persones amb domici-
li a Barcelona ciutat:

Programes:  2.466

Persones:  2.376

L’evolució de les sentències dictades en les quals la pena 
imposada a persones amb domicili a Barcelona ciutat ha 
estat la de Treballs en benefici de la comunitat entre els 
anys 2007 i 2010, desglossada en programes, persones i 
anys, és la següent:
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trimestre de 2011, i que les obres finalitzessin a l’agost 
de 2013.

L’entrada en funcionament es determinarà en funció de 
les disponibilitats pressupostàries. Quan entri en funci-
onament, es tancarà el Centre Penitenciari d’Homes de 
Barcelona.

– Àmbit de Trinitat Vella:

S’han enderrocat les edificacions del Centre Penitenci-
ari, llevat de les que estan en ús com a centre de règim 
obert. També resten pendents d’enderrocar els pavellons 
dels funcionaris.

– Àmbit de Wad-Ras:

Actualment continua en funcionament el Centre Peni-
tenciari de Dones en règim obert.

– Àmbit de Diagonal - Llull:

Resta pendent la revisió, si es considera convenient, amb 
l’Ajuntament de Barcelona, de l’aprofitament del solar i/o 
la modificació de la seva destinació per a altres usos, tot 
preveient, igualment, el manteniment de l’habitatge de 
règim concertat en un emplaçament alternatiu.

Barcelona, 2 de febrer de 2011

Pilar Fernández Bozal
Consellera de Justícia

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari previst per a l’acabament 
de les obres i la posada en funcionament del 
centre de preventius de la Zona Franca, de 
Barcelona
Tram. 314-00421/09

Resposta del Govern
Reg. 1521 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00421/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari previst per a l’acabament de les obres i la posa-
da en funcionament del centre de preventius de la Zona 
Franca, de Barcelona

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, us informo del següent:

Les obres de construcció del nou Centre de Preventius de 
la Zona Franca es van adjudicar en data 18 de novembre 
de 2010. Mitjançant Resolució ECO/71/2011, de 12 de 
gener, es dóna publicitat a l’acceptació de la constitució 

Any Programes Persones

2007 1.229 1.206

2008 2.900 2.836

2009 3.457 3.360

2010 3.256 3.142

Barcelona, 2 de febrer de 2011

Pilar Fernández Bozal
Consellera de Justícia

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones ingressades 
en presons i centres penitenciaris el 2009 i 
el 2010
Tram. 314-00405/09

Resposta del Govern
Reg. 1523 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00405/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de persones ingressades en presons i centres 
penitenciaris el 2009 i el 2010

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, us informo del següent:

El nombre de persones que han ingressat en centres pe-
nitenciaris de la ciutat de Barcelona durant els anys 2009 
i 2010, desglossades per nacionalitats, es detalla en els 
quadres que s’adjunten en documents annexos.

El grau de compliment del Conveni entre la Generali-
tat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona per a la 
renovació dels equipaments penitenciaris a la ciutat de 
Barcelona, signat el 15 de maig de 2001, amb les adden-
des d’11 de juliol de 2006 i 30 de març de 2009, és el 
següent:

– Àmbit de la Model:

Les obres de construcció del nou Centre de Preventius de 
la Zona Franca es van adjudicar en data 18 de novembre 
de 2010. Mitjançant Resolució ECO/71/2011, de 12 de 
gener, es dóna publicitat a l’acceptació de la constitució 
del dret real de superfície del solar (DOGC núm. 5802, 
de 24 de gener de 2011).

En data 17 de desembre de 2010, la constitució del dret 
de superfície per a la construcció, estava prevista que se 
signés amb les empreses adjudicatàries dins del primer 
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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. PREGUNTES AL GOVERN

3.25.05. PREGUNTES ORALS EN EL PLE

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre l’anunci del tancament de la 
planta de Yamaha de Palau-solità i Plega-
mans (Vallès Occidental)
Tram. 310-00001/09

Anunci
Anna Simó i Castelló, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1496 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 07.02.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i Oriol Amorós i 
March, portaveu adjunt, presenten la següent pregunta 
al Govern a respondre oralment al Ple, d’acord amb allò 
que preveu l’article 141 del Reglament de la Cambra.

– Quines actuacions emprendrà el Govern en relació a 
l’anunci del tancament de la planta Yamaha a Palau-Soli-
tà i Plegamans (Vallès Occidental)?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2011

Anna Simó i Castelló Oriol Amorós i March
Portaveu del GP d’ERC  Portaveu adjunt del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el tancament de Yamaha
Tram. 310-00002/09

Anunci
Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1543 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 07.02.2011

A la Mesa del Parlament

Mercè Civit Illa, diputada del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, d’acord amb allò que preveu l’article 141 del Re-
glament de la Cambra, formula la següent pregunta al 
Consell Executiu per tal que sigui contestada oralment 
en el Ple.

del dret real de superfície del solar (DOGC núm. 5802, 
de 24 de gener de 2011).

En data 17 de desembre de 2010, la constitució del dret 
de superfície per a la construcció, estava prevista que se 
signés amb les empreses adjudicatàries dins del primer 
trimestre de 2011, i que les obres finalitzessin a l’agost 
de 2013.

L’entrada en funcionament del Centre es determinarà en 
funció de les disponibilitats pressupostàries. Quan entri 
en funcionament, es tancarà el Centre Penitenciari d’Ho-
mes de Barcelona.

Barcelona, 2 de febrer de 2011

Pilar Fernández Bozal
Consellera de Justícia
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– Quina valoració fa el Govern del conjunt de les de-
cisions preses en matèria d’educació en les 7 setmanes 
trasncorregudes des de la constitució del Govern?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2011

Miquel Iceta Llorens
Portaveu del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre els esdeveniments que s’han 
produït a Salt (Gironès)
Tram. 310-00005/09

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 1550 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 07.02.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 141 i 142 
del Reglament de la Cambra formula la següent pregunta 
oral en el Ple al Govern,

– Quina ha estat l’actuació del Govern a partir dels esde-
veniments de Salt?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2010

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el criteri complementari per a 
resoldre situacions d’empat en el procés de 
matriculació en els centres sostinguts amb 
fons públics
Tram. 310-00006/09

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 1551 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 07.02.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 141 i 142 
del Reglament de la Cambra formula la següent pregunta 
oral en el Ple al Govern,

– Quina es l’opinió del Govern en relació al nou criteri 
complementari per resoldre situacions d’empat en el pro-

– Què pensa fer el Conseller d’Empresa i Ocupació da-
vant de l’anunci del tancament de l’empresa Yamaha?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2011

Mercè Civit Illa
Diputada

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les prioritats en matèria de po-
lítica social
Tram. 310-00003/09

Anunci
Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1546 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 07.02.2011

A la Mesa del Parlament

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveu el Reglament de la Cambra, presenta la següent 
pregunta al Govern de la Generalitat per tal que li sigui 
contestada oralment en el ple que s’ha de celebrar el pro-
per dia 9 de febrer d’enguany: 

– Quines són les prioritats del Govern en matèria de po-
lítiques socials?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2011

Rafael López Rueda

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les decisions preses en matèria 
d’educació
Tram. 310-00004/09

Anunci
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1548 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 07.02.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 142 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent al Govern de la Generalitat per tal que li sigui 
resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamen-
tari: 
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la cessió d’urnes per a la con-
sulta sobre la independència que està pre-
vist de fer a Barcelona
Tram. 310-00009/09

Anunci
Albert Rivera Díaz, del Subgrup 
Parlamentari Ciutadans
Reg. 1558 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 07.02.2011

A la Mesa del Parlamento de Cataluña

Albert Rivera Díaz, portavoz del Subgrupo Parlamen-
tario Ciutadans (C’s), de acuerdo con lo establecido en 
los artículos 141 y 142 del Reglamento de la Cámara, 
presenta la siguiente pregunta para que sea respondida 
oralmente por el Gobierno ante el Pleno.

Interesa saber a este diputado y a su Subgrupo Parlamen-
tario:

– ¿Qué motivos han llevado a los responsables de Depar-
tament de Governació i Relacions Institucionals a tomar 
la decisión de ceder las urnas utilizadas en los proce-
sos electorales para que se utilicen en unas consultas de 
carácter privado que una plataforma independentista tie-
ne previsto celebrar el 10 de abril en Barcelona?

Palau del Parlament, 7 de febrero de 2011

Albert Rivera Díaz
Portavoz del SP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els canvis en matèria de limita-
ció de velocitat als accessos viaris a Barce-
lona
Tram. 310-00010/09

Anunci
Miquel Iceta i Llorens, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1547 i 1581 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 07.02.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 142 del Reglament del Parlament, formula la pregunta 
següent al Govern de la Generalitat per tal que li sigui 
resposta oralment en el Ple.

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

cés de preinscripció i matrícula de l’alumnat als centres 
en els ensenyaments sufragats amb fons públics?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2010

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la derogació del Codi d’ètica de 
la Policia de Catalunya
Tram. 310-00007/09

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 1552 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 07.02.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 141 i 142 
del Reglament de la Cambra formula la següent pregunta 
oral en el Ple al Govern,

– Quins són els motius que han dut a la conselleria de-
rogar el Codi Ètic del Cos de Mossos d’Esquadra i quin 
són els propers passos que seguiran en aquest sentit?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2010

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la promoció i la defensa del ca-
talà en l’Administració de justícia
Tram. 310-00008/09

Anunci
Alfons López i Tena, del Subgrup Parlamentari 
de Solidaritat Catalana per la Independència
Reg. 1556 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 07.02.2011

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, portaveu del Subgrup Solidaritat 
Catalana per la Independència, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 142 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta oral al Govern de la Generalitat a substanciar 
al Ple dels dies 9 i 10 de 2011:

– Quin és el capteniment de l’Honorable Senyora Con-
sellera de Justícia sobre la promoció i defensa de l’ús del 
català a la Justícia?

Palau del Parlament, 07 de febrer de 2011

Alfons López i Tena
Portaveu del SP SI
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– Quina opinió li mereixen al Molt Honorable President 
de la Generalitat els darrers esdeveniments polítics suc-
ceïts a Catalunya?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre la situa-
ció política
Tram. 317-00003/09

Anunci
Joan Herrera Torres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1542 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 07.02.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera i Torres, portaveu del grup parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb allò que preveu l’article 141 del 
Reglament del Parlament, formula la següent pregunta 
al president de la Generalitat per tal que sigui contestada 
oralment en el Ple.

– Quina és la valoració del president de la Generalitat en 
relació a l’actual situació política?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2011

Joan Herrera i Torres
President

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre les acci-
ons per a afrontar la crisi econòmica
Tram. 317-00005/09

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 1549 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 07.02.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb allò que es preveuen 
en els articles 141 i 142 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per a la seva resposta oral 
pel Molt Honorable President de la Generalitat, en el 
transcurs del punt corresponent de l’Ordre del Dia de la 
propera Sessió Plenària:

– Com justifica el Govern els seus canvis en matèria de 
limitació de velocitat en els accessos viaris a Barcelona, 
responsabilitat del Servei Català de Trànsit? 

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2011

Miquel Iceta Llorens
Portaveu del GP SOC

Pregunta al president de la Generalitat a res-
pondre oralment en el Ple sobre la situació  
política
Tram. 317-00001/09

Anunci
Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1508 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 07.02.2011

A la Mesa del Parlament

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, presidenta del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
ment, d’acord amb el que disposa l’article 142 del Regla-
ment de la Cambra, formula la següent pregunta al Molt 
Honorable President de la Generalitat per tal que sigui 
contestada oralment en el proper ple que s’ha de celebrar 
el dia 9 de febrer d’enguany: 

– Que opina el Molt Honorable President de la Generali-
tat de l’actual situació política a Catalunya?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2011

Alicia Sánchez-Camacho Pérez

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre els dar-
rers esdeveniments polítics
Tram. 317-00002/09

Anunci
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1539 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 07.02.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, fent ús del que es 
determina als articles 142 i 143, del Reglament del Par-
lament, formula la següent pregunta al Molt Honorable 
President de la Generalitat per tal que sigui contestada 
oralment en el Ple del dia 9 de febrer de 2011.
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– Quin és el capteniment del President de la Generalitat 
sobre la situació política actual?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2011

Miquel Iceta Llorens
Portaveu del GP SOC

3.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la idoneïtat de donar suport 
a les consultes populars sobre la indepen-
dència amb la cessió d’urnes i espais
Tram. 311-00002/09

Anunci
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 707 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Justícia, 08.02.2011

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 143.3 del Reglament del 
Parlament de Catalunya, presenta la següent pregunta a 
l’Honorable Consellera de Justícia, Sra. Pilar Fernàndez 
Bozal, perquè sigui substanciada amb resposta oral a la 
Comissió de Justícia sobre les consultes realitzades a ni-
vell municipal relatives a la independència de Catalunya:

– Considera l’Honorable Consellera de Justícia que el go-
vern de la Generalitat hauria de donar suport, mitjançant 
la cessió d’urnes i espais, a les consultes populars orga-
nitzades per la societat civil relatives a la independència 
de Catalunya programades per a l’any 2011?

Palau del Parlament, 18 de gener de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

– Quina és l’opinió del Molt Honorable President sobre 
l’acció que s’està duent a terme per afrontar la crisi eco-
nòmica i financera actual?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre les rela-
cions entre Catalunya i Espanya
Tram. 317-00006/09

Anunci
Alfons López i Tena, del Subgrup Parlamentari 
de Solidaritat Catalana per la Independència
Reg. 1555 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 07.02.2011

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, portaveu del Subgrup Solidaritat 
Catalana per la Independència, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 142 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta oral al president de la Generalitat a substan-
ciar al Ple dels dies 9 i 10 de 2011:

– Quin és el capteniment del Molt Honorable President de 
la Generalitat respecte les relacions Catalunya-Espanya?

Palau del Parlament, 07 de febrer de 2011

Alfons López i Tena
Portaveu del SP SI

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre la situ-
ació política
Tram. 317-00007/09

Anunci
Miquel Iceta i Llorens, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1580 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 07.02.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 142 del 
Reglament del Parlament, formula la pregunta següent 
al president de la Generalitat per tal que li sigui resposta 
oralment en el Ple.

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamentari: 
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dependència de Catalunya generen un perjudici a l’esta-
bilitat social i política?

Palau del Parlament, 18 de gener de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’equiparació de la cessió 
d’espais municipals per a les consultes po-
pulars sobre la independència amb la ces-
sió d’espais municipals per a la instal·lació 
de capelles ardents de persones condem-
nades per terrorisme
Tram. 311-00005/09

Anunci
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 710 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Justícia, 08.02.2011

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 143.3 del Reglament del 
Parlament de Catalunya, presenta la següent pregunta a 
l’Honorable Consellera de Justícia, Sra. Pilar Fernàndez 
Bozal, perquè sigui substanciada amb resposta oral a la 
Comissió de Justícia, sobre les consultes realitzades a ni-
vell municipal relatives a la independència de Catalunya:

– Considera l’Honorable Consellera de Justícia que la 
cessió d’espais municipals per a la realització de consul-
tes a nivell municipal per part de la societat civil relati-
ves a la independència de Catalunya és equiparable a la 
cessió d’espais municipals per a la instal·lació de capelles 
ardents per a persones condemnades per delictes de ter-
rorisme?

Palau del Parlament, 18 de gener de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la integritat territorial de 
l’Estat arran de les consultes populars so-
bre la independència
Tram. 311-00003/09

Anunci
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 708 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Justícia, 08.02.2011

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 143.3 del Reglament del 
Parlament de Catalunya, presenta la següent pregunta a 
l’Honorable Consellera de Justícia, Sra. Pilar Fernàndez 
Bozal, perquè sigui substanciada amb resposta oral a la 
Comissió de Justícia sobre les consultes realitzades a ni-
vell municipal relatives a la independència de Catalunya:

– Considera l’Honorable Consellera de Justícia que les 
consultes realitzades a nivell municipal relatives a la 
independència de Catalunya comprometen la integritat 
territorial de l’Estat espanyol?

Palau del Parlament, 18 de gener de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la influència en l’estabilitat 
social i política de les consultes populars 
sobre la independència realitzades a dife-
rents municipis
Tram. 311-00004/09

Anunci
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 709 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Justícia, 08.02.2011

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 143.3 del Reglament del 
Parlament de Catalunya, presenta la següent pregunta a 
l’Honorable Consellera de Justícia, Sra. Pilar Fernàndez 
Bozal, perquè sigui substanciada amb resposta oral a la 
Comissió de Justícia sobre les consultes realitzades a ni-
vell municipal relatives a la independència de Catalunya:

– Considera l’Honorable Consellera de Justícia que les 
consultes realitzades a nivell municipal relatives a la in-
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d’organitzar per part dels Ajuntaments les esmentades 
consultes?

Palau del Parlament, 18 de gener de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els recursos contenciosos 
administratius contra acords com els adop-
tats per l’Ajuntament d’Arenys de Munt amb 
motiu de la consulta popular sobre la inde-
pendència
Tram. 311-00008/09

Anunci
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 713 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Justícia, 08.02.2011

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 143.3 del Reglament del 
Parlament de Catalunya, presenta la següent pregunta a 
l’Honorable Consellera de Justícia, Sra. Pilar Fernàndez 
Bozal, perquè sigui substanciada amb resposta oral a la 
Comissió de Justícia sobre les consultes realitzades a ni-
vell municipal relatives a la independència de Catalunya:

– Considera l’Honorable Consellera de Justícia que el 
cos d’advocats de la Generalitat, per tal de garantir el 
respecte al marc jurídic vigent, ha de recórrer en via 
contenciosa administrativa acords similars als adoptats 
per l’Ajuntament d’Arenys de Munt relatius a la celebra-
ció d’una consulta popular sobre la independència de 
Catalunya?

Palau del Parlament, 18 de gener de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la necessitat de sotmetre les 
consultes populars a l’autorització del Go-
vern de l’Estat
Tram. 311-00006/09

Anunci
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 711 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Justícia, 08.02.2011

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 143.3 del Reglament del 
Parlament de Catalunya, presenta la següent pregunta a 
l’Honorable Consellera de Justícia, Sra. Pilar Fernàndez 
Bozal, perquè sigui substanciada amb resposta oral a la 
Comissió de Justícia sobre les consultes populars:

– Considera l’Honorable Consellera de Justícia que una 
consulta popular, tant si és qualificada de referèndum 
com si no, ha de ser sotmesa a la autorització del govern 
de l’Estat?

Palau del Parlament, 18 de gener de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la presumpta organització 
encoberta de les consultes populars sobre 
la independència per part dels ajuntaments 
que van cedir espais municipals
Tram. 311-00007/09

Anunci
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 712 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Justícia, 08.02.2011

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 143.3 del Reglament del 
Parlament de Catalunya, presenta la següent pregunta a 
l’Honorable Consellera de Justícia, Sra. Pilar Fernàndez 
Bozal, perquè sigui substanciada amb resposta oral a la 
Comissió de Justícia sobre les consultes realitzades a ni-
vell municipal relatives a la independència de Catalunya:

– Considera l’Honorable Consellera de Justícia que la 
cessió d’espais municipals per a la celebració de con-
sultes populars sobre la independència de Catalunya or-
ganitzades per la societat civil és una forma encoberta 
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l’estabilitat social i política i representa una amenaça a la 
integritat territorial de l’Estat espanyol?

Palau del Parlament, 18 de gener de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la dimissió del president del 
Comitè d’Ètica Policial
Tram. 311-00019/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1041 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 09.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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’Interior

– 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
Portaveu

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els motius de la derogació 
del Codi d’ètica de la Policia de Catalunya
Tram. 311-00020/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1042 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 09.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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’Interior

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’autorització per part del 
Govern de l’Estat d’una consulta popular so-
bre el concert econòmic
Tram. 311-00009/09

Anunci
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 714 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Justícia, 08.02.2011

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 143.3 del Reglament del 
Parlament de Catalunya, presenta la següent pregunta a 
l’Honorable Consellera de Justícia, Sra. Pilar Fernàndez 
Bozal, perquè sigui substanciada amb resposta oral a la 
Comissió de Justícia sobre les consultes populars:

– Considera l’Honorable Consellera de Justícia que la 
celebració d’una consulta popular, sigui per via de refe-
rèndum o no, sobre el concert econòmic ha de ser auto-
ritzada per l’Estat?

Palau del Parlament, 18 de gener de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la integritat territorial 
de l’Estat i l’estabilitat social i política ar-
ran d’una consulta popular sobre el concert 
econòmic
Tram. 311-00010/09

Anunci
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 715 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Justícia, 08.02.2011

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 143.3 del Reglament del 
Parlament de Catalunya, presenta la següent pregunta a 
l’Honorable Consellera de Justícia, Sra. Pilar Fernàndez 
Bozal, perquè sigui substanciada amb resposta oral a la 
Comissió de Justícia sobre les consultes populars:

– Considera l’Honorable Consellera de Justícia que la 
celebració d’una consulta popular, sigui per via de re-
ferèndum o no, sobre el concert econòmic compromet 
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pregunta al Govern per tal que sigui contestada oralment 
en la Comissió d’Interior

– 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
Portaveu

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nomenament dels nous 
membres del Comitè d’Ètica policial
Tram. 311-00023/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1045 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 09.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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’Interior

– 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
Portaveu

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les accions per a contra-
restar la influència de la derogació del Codi 
d’ètica de la Policia de Catalunya en la imat-
ge del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 311-00024/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1046 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 09.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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 

– 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
Portaveu

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els articles que considera 
que són adequats del Codi d’ètica de la Po-
licia de Catalunya
Tram. 311-00021/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1043 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 09.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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’Interior

– Quins són 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
Portaveu

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la presentació del projecte 
d’un nou codi d’ètica policial
Tram. 311-00022/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1044 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 09.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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 
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les mesures per a donar 
compliment al compromís del president de 
la Generalitat d’aprovar instruments de fis-
calitat ambiental
Tram. 311-00026/09

Anunci
Joan Herrera Torres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1074 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost, 09.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost

Joan Herrera Torres, president 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 oral per tal que sigui contestada a la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost.

– Quines mesures es faran efectives per donar compli-
ment 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 oralment en 
comissió sobre la continuïtat i l’adscripció 
orgànica dels programes relacionats amb 
l’ensenyament de les llengües
Tram. 311-00069/09

Anunci
Daniel Font i Cardona, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1197 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, 09.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Daniel Font Cardona, diputat del Grup Parlamentari Soci-
alista, fent ús d’allò que es preveu als articles 142 i 143 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, formula la pregun-
ta següent al Consell Executiu per tal que sigui contestada 
oralment en la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

– Quins propòsits té el Govern sobre la continuïtat i 
adscripció orgànica dels programes del Departament 
d’Ensenyament relacionats amb l’ensenyament de les 
llengües?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2011

Daniel Font Cardona
Diputat del GP SOC

pregunta al Govern per tal que sigui contestada oralment 
en la Comissió d’Interior

– 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
Portaveu

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la data per a aprovar instru-
ments de fiscalitat ambiental
Tram. 311-00025/09

Anunci
Joan Herrera Torres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1072 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost, 09.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost

Joan Herrera Torres, president 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 oral per tal que sigui contestada a la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost.

– Quan pensa el Govern aprovar instruments de fiscalitat 
ambiental?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2011

Joan Herrera Torres
President
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la previsió de professorat 
d’educació secundària obligatòria per a fer 
front a l’increment de places escolars
Tram. 311-00072/09

Anunci
Daniel Font i Cardona, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1200 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, 09.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Daniel Font Cardona, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, fent ús d’allò que es preveu als articles 142 i 143 
del Reglament del Parlament de Catalunya, formula la 
pregunta següent al Consell Executiu per tal que sigui 
contestada oralment en la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats.

– Quina previsió de professorat preveu el Departament 
d’Ensenyament per fer front a l’increment de places es-
colars en l’educació secundària obligatòria?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2011

Daniel Font Cardona
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les dates per a convocar els 
concursos per al professorat interí a l’edu-
cació secundària obligatòria
Tram. 311-00073/09

Anunci
Daniel Font i Cardona, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1201 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, 09.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Daniel Font Cardona, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, fent ús d’allò que es preveu als articles 142 i 143 
del Reglament del Parlament de Catalunya, formula la 
pregunta següent al Consell Executiu per tal que sigui 
contestada oralment en la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats.

– Quin és el calendari indicatiu per a la realització dels 
concursos corresponents a les places ocupades per pro-
fessorat en situació d’interinatge en l’educació secundà-
ria obligatòria?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2011

Daniel Font Cardona
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la continuïtat i l’adscripció 
orgànica dels programes relacionats amb la 
cohesió social i l’acollida
Tram. 311-00070/09

Anunci
Daniel Font i Cardona, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1198 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, 09.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Daniel Font Cardona, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, fent ús d’allò que es preveu als articles 142 i 143 
del Reglament del Parlament de Catalunya, formula la 
pregunta següent al Consell Executiu per tal que sigui 
contestada oralment en la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats.

– Quins propòsits té el Govern sobre la continuïtat i ads-
cripció orgànica dels programes del Departament d’En-
senyament relacionats amb la cohesió social i l’acollida?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2011

Daniel Font Cardona
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la continuïtat i l’adscripció 
orgànica dels programes relacionats amb 
l’educació i l’entorn
Tram. 311-00071/09

Anunci
Daniel Font i Cardona, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1199 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, 09.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Daniel Font Cardona, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, fent ús d’allò que es preveu als articles 142 i 143 
del Reglament del Parlament de Catalunya, formula la 
pregunta següent al Consell Executiu per tal que sigui 
contestada oralment en la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats.

– Quins propòsits té el Govern sobre la continuïtat i ads-
cripció orgànica dels programes del Departament d’En-
senyament relacionats amb l’educació i l’entorn?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2011

Daniel Font Cardona
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la idoneïtat de separar 
els grups ètnics a les aules en funció de llur 
aplicació o l’eficiència educativa
Tram. 311-00076/09

Anunci
Daniel Font i Cardona, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1204 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, 09.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Daniel Font Cardona, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, fent ús d’allò que es preveu als articles 142 i 143 
del Reglament del Parlament de Catalunya, formula la 
pregunta següent al Consell Executiu per tal que sigui 
contestada oralment en la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats.

– Considera desitjable el Departament d’Ensenyament la 
separació per grups ètnics a les aules, en funció de la 
seva aplicació o eficàcia educativa?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2011

Daniel Font Cardona
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la idoneïtat de separar 
l’alumnat a les aules en funció dels seus re-
sultats escolars
Tram. 311-00077/09

Anunci
Daniel Font i Cardona, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1205 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, 09.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Daniel Font Cardona, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, fent ús d’allò que es preveu als articles 142 i 143 
del Reglament del Parlament de Catalunya, formula la 
pregunta següent al Consell Executiu per tal que sigui 
contestada oralment en la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats.

– Considera desitjable el Departament d’Ensenyament la 
separació per grups d’alumnat, en funció de la seva apli-
cació o els seus resultats escolars a les aules?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2011

Daniel Font Cardona
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’estudi relatiu a la separació 
per sexes a les aules
Tram. 311-00074/09

Anunci
Daniel Font i Cardona, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1202 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, 09.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Daniel Font Cardona, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, fent ús d’allò que es preveu als articles 142 i 143 
del Reglament del Parlament de Catalunya, formula la 
pregunta següent al Consell Executiu per tal que sigui 
contestada oralment en la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats.

– És cert que el Departament d’Ensenyament ha encar-
regat un estudi sobre la separació per sexes a les aules?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2011

Daniel Font Cardona
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’encàrrec d’un estudi relatiu 
a la separació per sexes a les aules
Tram. 311-00075/09

Anunci
Daniel Font i Cardona, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1203 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, 09.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Daniel Font Cardona, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, fent ús d’allò que es preveu als articles 142 i 143 
del Reglament del Parlament de Catalunya, formula la 
pregunta següent al Consell Executiu per tal que sigui 
contestada oralment en la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats.

– A quina empresa, grup educatiu, assessoria, institució 
o persona ha encarregat el Departament d’Ensenyament 
un estudi sobre la separació per sexes a les aules?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2011

Daniel Font Cardona
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el concert amb noves esco-
les privades que imparteixen l’educació se-
parada per sexes a les aules
Tram. 311-00080/09

Anunci
Daniel Font i Cardona, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1208 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, 09.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Daniel Font Cardona, diputat del Grup Parlamentari Soci-
alista, fent ús d’allò que es preveu als articles 142 i 143 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, formula la pregun-
ta següent al Consell Executiu per tal que sigui contestada 
oralment en la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

– Es proposa el Departament d’Ensenyament concertar 
noves escoles privades que practiquin l’educació separa-
da per sexes a les aules?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2011

Daniel Font Cardona
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la discriminació positiva en 
la preinscripció escolar amb relació a l’esco-
larització prèvia dels pares al mateix centre
Tram. 311-00081/09

Anunci
Daniel Font i Cardona, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1209 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, 09.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Daniel Font Cardona, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, fent ús d’allò que es preveu als articles 142 i 143 
del Reglament del Parlament de Catalunya, formula la 
pregunta següent al Consell Executiu per tal que sigui 
contestada oralment en la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats.

– A quina raó de necessitat obeeix la nova mesura de 
discriminació positiva implantada en el procés de pre-
inscripció escolar relacionada amb l’existència d’escola-
rització prèvia de pares i mares a l’escola on l’alumne 
demana plaça?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2011

Daniel Font Cardona
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la idoneïtat de separar 
l’alumnat per sexes a les aules en funció de 
la seva eficiència educativa
Tram. 311-00078/09

Anunci
Daniel Font i Cardona, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1206 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, 09.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Daniel Font Cardona, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, fent ús d’allò que es preveu als articles 142 i 143 
del Reglament del Parlament de Catalunya, formula la 
pregunta següent al Consell Executiu per tal que sigui 
contestada oralment en la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats.

– Considera desitjable el Departament d’Ensenyament la 
separació per sexes a les aules en funció de la seva eficà-
cia educativa?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2011

Daniel Font Cardona
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’hipotètic programa expe-
rimental per a la implantació de l’educació 
separada per sexes a les aules
Tram. 311-00079/09

Anunci
Daniel Font i Cardona, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1207 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, 09.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Daniel Font Cardona, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, fent ús d’allò que es preveu als articles 142 i 143 
del Reglament del Parlament de Catalunya, formula la 
pregunta següent al Consell Executiu per tal que sigui 
contestada oralment en la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats.

– Es proposa el Departament d’Ensenyament endegar 
algun programa experimental, parcial o total, per a la 
implantació de l’educació separada per sexes a les aules?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2011

Daniel Font Cardona
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la necessitat de l’existència 
de mesures de millora de la qualitat de l’aire
Tram. 311-00084/09

Anunci
Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1217 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Salut, 03.02.2011

A la Mesa de la Comissió de Salut

Laia Ortiz Castellví, diputada 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 de Salut.

– Creu necessari l’existència de mesures de millora de la 
qualitat de l’aire pels efectes beneficiosos sobre la salut 
pública?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Laia Ortiz Castellví
Diputada

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la seva participació en la 
modificació del Pla de millora de la qualitat 
de l’aire
Tram. 311-00085/09

Anunci
Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1218 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Salut, 03.02.2011

A la Mesa de la Comissió de Salut

Laia Ortiz Castellví, diputada 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 de Salut.

– Ha participat el Departament de salut en la decisió de 
modificació del Pla de millora de la qualitat de l’aire?

– En cas afirmatiu. Quins criteris i indicadors han utilit-
zat per modificar les mesures adoptades? Quin ha estat 
el posicionament del Departament de salut a la comissió 
rectora del Pla?

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nou criteri de puntuació 
en la preinscripció escolar relacionat amb 
l’escolarització dels pares al mateix centre 
i el mètode de verificació d’aquests antece-
dents
Tram. 311-00082/09

Anunci
Daniel Font i Cardona, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1210 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, 09.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Daniel Font Cardona, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, fent ús d’allò que es preveu als articles 142 i 143 
del Reglament del Parlament de Catalunya, formula la 
pregunta següent al Consell Executiu per tal que sigui 
contestada oralment en la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats.

– En relació a la preinscripció escolar corresponent al 
curs 2011-2012, i al nou criteri de puntuació relacionat 
amb l’anterior escolarització de pares i mares en la ma-
teixa escola per les que l’alumne es presenta, quin mèto-
de de verificació pública d’aquests antecedents té previst 
el Departament d’Ensenyament?

Palau del Parlament, 28 de gener de 2011

Daniel Font Cardona
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el Pla de millora de la quali-
tat de l’aire
Tram. 311-00083/09

Anunci
Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1216 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Salut, 03.02.2011

A la Mesa de la Comissió de Salut

Laia Ortiz Castellví, diputada 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 de Salut.

– Quina valoració fa el conseller de salut del Pla de mi-
llora de qualitat de l’aire?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Laia Ortiz Castellví
Diputada
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ticle 143 del Reglament de la Cambra, formula la següent 
pregunta al Govern per tal que sigui contestada oralment 
en la Comissió de Salut.

– Quins experts de salut pública i epidemiologia han 
consultat el Departament de Salut per dur a terme les 
modificacions en el pla de millora de qualitat de l’aire?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Laia Ortiz Castellví
Diputada

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’elaboració d’un estudi de 
l’impacte en la salut de la qualitat de l’aire
Tram. 311-00088/09

Anunci
Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1221 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Salut, 03.02.2011

A la Mesa de la Comissió de Salut

Laia Ortiz Castellví, diputada 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 de Salut.

– Té previst el Departament de Salut fer un estudi d’im-
pacte en la salut, en el marc del pla de millora de la qua-
litat de l’aire?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Laia Ortiz Castellví
Diputada

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les conclusions dels estudis 
sobre l’increment de l’accidentalitat que pot 
comportar un increment dels límits de velo-
citat
Tram. 311-00089/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1346 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 09.02.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb allò 

– En cas negatiu. Han informat al Departament corres-
ponent de les conseqüències que pot tenir sobre la salut 
pública?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Laia Ortiz Castellví
Diputada

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les conseqüències en la sa-
lut de les persones de la supressió de les 
mesures per a millorar la qualitat de l’aire
Tram. 311-00086/09

Anunci
Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1219 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Salut, 03.02.2011

A la Mesa de la Comissió de Salut

Laia Ortiz Castellví, diputada 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 de Salut.

– Ha previst el Departament de Salut les conseqüènci-
es de la supressió de mesures per millorar la qualitat de 
l’aire sobre la salut de les persones? Ha previst l’impacte 
pressupostari en el seu departament?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Laia Ortiz Castellví
Diputada

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els experts consultats per a 
dur a terme les modificacions en el Pla de 
millora de la qualitat de l’aire
Tram. 311-00087/09

Anunci
Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1220 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió de Salut, 03.02.2011

A la Mesa de la Comissió de Salut

Laia Ortiz Castellví, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa (ICV-EUiA), d’acord amb allò que preveu l’ar-
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les mesures del Departa-
ment d’Interior per a reduir l’accidentalitat a 
les entrades de Barcelona
Tram. 311-00091/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1348 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 09.02.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen als articles 141 i 143.3 del Reglament del 
Parlament de Catalunya, presenta la següent pregunta a 
l’Honorable Conseller d’Interior, Sr. Felip Puig i Godes, 
perquè substanciada amb resposta oral a la Comissió 
d’Interior, en relació al límit de velocitat variable:

– Quines mesures pensa emprendre el Departament 
d’Interior per a reduir l’accidentalitat a les entrades de 
Barcelona si modifica els seus límits de velocitat?

Palau del Parlament, 25 de gener de 2011

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la modificació del Decret 
75/2007, relatiu a l’admissió de l’alumnat en 
centres sufragats amb fons públics, per a 
regular el procediment de matriculació del 
curs 2010-2011
Tram. 311-00092/09

Anunci
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1487 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, 09.02.2011

A la Comissió d’Ensenyament i Universitats

Dolors Camats i Luis, diputada 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’Ensenyament i Universitats.

– Donat que el Decret d’admissió de l’alumnat als centres 
en els ensenyaments sufragats amb fons públics 75/2007 
és encara vigent per a la regulació del procediment de 
matriculació del curs 2010/2011, com pensa el govern de 

que preveuen als articles 141 i 143.3 del Reglament del 
Parlament de Catalunya, presenta la següent pregunta a 
l’Honorable Conseller d’Interior, Sr. Felip Puig i Godes, 
perquè substanciada amb resposta oral a la Comissió 
d’Interior, en relació al límit de velocitat variable:

– Quines conclusions, científicament contrastades, se 
n’extreuen dels estudis dels que disposa el Departament 
d’Interior, respecte l’increment de l’accidentalitat que 
pot comportar un increment dels límits de velocitat es-
mentats?

Palau del Parlament, 25 de gener de 2011

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els estudis de què dispo-
sa el Departament d’Interior que relacionin 
l’accidentalitat amb la velocitat
Tram. 311-00090/09

Anunci
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1347 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 09.02.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen als articles 141 i 143.3 del Reglament del 
Parlament de Catalunya, presenta la següent pregunta a 
l’Honorable Conseller d’Interior, Sr. Felip Puig i Godes, 
perquè substanciada amb resposta oral a la Comissió 
d’Interior, en relació al límit de velocitat variable:

– De quins estudis disposa el Departament d’Interior que 
relacionin l’accidentalitat i la velocitat per tal de decidir 
sobre la modificació dels límits de velocitat a l’entrada 
de Barcelona?

Palau del Parlament, 25 de gener de 2011

Oriol Amorós i March
Diputat del GP d’ERC
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ticle 143 del Reglament de la Cambra, formula la següent 
pregunta al Govern per tal que sigui contestada oralment 
en la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

– Considera precipitat el govern canviar les condicions 
de preinscripció a només 20 dies de que les famílies pu-
guin començar el procés?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2011

Dolors Camats i Luis
Diputada

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la consulta al Consell Esco-
lar de Catalunya prèviament a la modifica-
ció del Decret 75/2007, relatiu a l’admissió 
de l’alumnat en centres sufragats amb fons 
públics
Tram. 311-00095/09

Anunci
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1490 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, 09.02.2011

A la Comissió d’Ensenyament i Universitats

Dolors Camats i Luis, diputada 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’Ensenyament i Universitats.

– Ha consultat el Govern de la Generalitat amb el Con-
sell Escolar de Catalunya per tal de fer una modificació 
del Decret d’admissió d’alumnes, tal com preceptiva-
ment cal fer?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2011

Dolors Camats i Luis
Diputada

la Generalitat modificar els criteris d’admissió tal i com 
ha anunciat, sense modificar el Decret?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2011

Dolors Camats i Luis
Diputada

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la modificació de l’article 
9.2 del Decret 75/2007, relatiu a l’admissió 
de l’alumnat en centres sufragats amb fons 
públics
Tram. 311-00093/09

Anunci
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1488 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, 09.02.2011

A la Comissió d’Ensenyament i Universitats

Dolors Camats i Luis, diputada 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’Ensenyament i Universitats.

– Considera el Govern suficient un Acord de govern per 
a modificar el Decret de d’admissió d’alumnes, deixant 
sense efecte l’article 9.2 del Decret i modificar així les 
condicions d’accés als centres del Servei Públic d’Edu-
cació, a només 20 dies de l’inici de la preinscripció?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2011

Dolors Camats i Luis
Diputada

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el canvi de les condicions 
de preinscripció als centres d’ensenyament 
pocs dies abans de l’inici del procés
Tram. 311-00094/09

Anunci
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1489 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, 09.02.2011

A la Comissió d’Ensenyament i Universitats

Dolors Camats i Luis, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa (ICV-EUiA), d’acord amb allò que preveu l’ar-
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nes del centre, amb algun o alguns dels representants de 
les famílies dels centres públics o privats de Catalunya?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2011

Dolors Camats i Luis
Diputada

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la introducció del crite-
ri d’atorgar punts als fills d’exalumnes en el 
procés d’admissió als centres
Tram. 311-00098/09

Anunci
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1493 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, 09.02.2011

A la Comissió d’Ensenyament i Universitats

Dolors Camats i Luis, diputada 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’Ensenyament i Universitats.

– Pot explicar i raonar el Departament d’Ensenyament, 
com amb la introducció d’un criteri que obstaculitza i 
discrimina a les famílies nouvingudes, a les que han 
canviat de població o simplement als pares i mares que 
van anar a una escola desapareguda, es pot donar valor a 
la implicació de les famílies en la tria del centre?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2011

Dolors Camats i Luis
Diputada

Pregunta al Govern a respondre oralment  
en comissió sobre la comprovació de les 
dades relatives al criteri d’atorgament de 
punts als fills d’exalumnes en el procés 
d’admissió als centres
Tram. 311-00099/09

Anunci
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1494 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, 09.02.2011

A la Comissió d’Ensenyament i Universitats

Dolors Camats i Luis, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la consulta als òrgans de re-
presentació dels centres sobre l’atorgament 
de punts als fills d’exalumnes en el procés 
d’admissió als centres
Tram. 311-00096/09

Anunci
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1491 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, 09.02.2011

A la Comissió d’Ensenyament i Universitats

Dolors Camats i Luis, diputada 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’Ensenyament i Universitats.

– Ha consultat el Govern de la Generalitat, en tant que 
titular dels centres públics, la mesura d’atorgar 5 punts 
en el procés d’admissió d’alumnes als fills o filles d’exa-
lumnes del centre, amb algun òrgan de representació 
dels centres?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2011

Dolors Camats i Luis
Diputada

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la consulta als repre-
sentants de les famílies dels centres sobre 
l’atorgament de punts als fills d’exalumnes 
en el procés d’admissió als centres
Tram. 311-00097/09

Anunci
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1492 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, 09.02.2011

A la Comissió d’Ensenyament i Universitats

Dolors Camats i Luis, diputada 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’Ensenyament i Universitats.

– Ha consultat el Govern de la Generalitat, en tant que ti-
tular dels centres públics, la mesura d’atorgar 5 punts en 
el procés d’admissió d’alumnes als fills o filles d’exalum-
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la continuïtat dels instituts 
escola
Tram. 311-00101/09

Anunci
Daniel Font i Cardona, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1611 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, 09.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Daniel Font Cardona, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 
al Govern per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

– Quina intenció té el Departament quant a la continuïtat 
dels instituts escola acordats entre l’administració edu-
cativa, les administracions municipals i els ens socials 
educatius?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2011

Daniel Font Cardona
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el posicionament del Depar-
tament d’Ensenyament amb relació a la con-
tinuïtat dels projectes d’instituts escola
Tram. 311-00102/09

Anunci
Daniel Font i Cardona, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1612 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, 09.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Daniel Font Cardona, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 
al Govern per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

– Existeix una posició homogènia del Departament 
quant a la continuïtat de tots els projectes d’instituts es-
cola en curs? 

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2011

Daniel Font Cardona
Diputat del GP SOC

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’Ensenyament i Universitats.

– Pot explicar el Departament d’Ensenyament com farà 
el seguiment i la comprovació de la informació que do-
narà dret a acomplir el criteri de ser fill o filla d’un pare 
o mare o tutor exalumne del centre?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2011

Dolors Camats i Luis
Diputada

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la continuïtat educativa i la 
seva aplicació en els instituts escola
Tram. 311-00100/09

Anunci
Daniel Font i Cardona, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1610 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, 09.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Daniel Font Cardona, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 
al Govern per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

– Com pensa el Departament fer efectiu el concepte de 
continuïtat educativa, i la seva traducció en instituts es-
cola, en els termes que preveu la Llei d’Educació? 

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2011

Daniel Font Cardona
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els canvis normatius sobre 
les caixes d’estalvis anunciats pel Govern 
de l’Estat
Tram. 311-00140/09

Anunci
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1692 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost, 09.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost

Pere Aragonès i Garcia, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent al Govern per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quina és la opinió del Govern de la Generalitat respec-
te als canvis normatius sobre les caixes d’estalvis anun-
ciats pel govern espanyol?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els criteris per a autoritzar 
les transformacions de les caixes d’estalvi 
en fundacions de caràcter especial
Tram. 311-00141/09

Anunci
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1693 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost, 09.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost

Pere Aragonès i Garcia, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent al Govern per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quins són els criteris que tindrà el compte el Govern 
de la Generalitat per a autoritzar les transformacions de 
les caixes d’estalvi en fundacions de caràcter especial?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la situació econòmica dels 
instituts escola en comparació amb altres 
centres educatius separats
Tram. 311-00103/09

Anunci
Daniel Font i Cardona, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1613 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, 09.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Daniel Font Cardona, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 
al Govern per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

– Té el Departament opinió sobre la situació econòmica 
comparativa que suposen els instituts escola respecte la 
proliferació de centres educatius separats, d’escola bres-
sol, educació primària, i educació secundària? 

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2011

Daniel Font Cardona
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la possible consideració 
ideològica del Departament d’Ensenyament 
amb relació a l’expressió «institut escola»
Tram. 311-00104/09

Anunci
Daniel Font i Cardona, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1614 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, 09.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament  
i Universitats

Daniel Font Cardona, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del 
Reglament del Parlament, presenta la pregunta següent 
al Govern per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

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

– Té el Departament alguna consideració ideològica a fer 
respecte l’expressió «instituts escola»?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2011

Daniel Font Cardona
Diputat del GP SOC
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per a vetllar per la continuïtat de l’obra social en relació 
a la reforma del sistema de caixes?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions previstes per 
a preservar el patrimoni històric, arquitectò-
nic i cultural de les caixes d’estalvi catala-
nes en el marc de llur procés de reforma
Tram. 311-00144/09

Anunci
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1696 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost, 09.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost

Pere Aragonès i Garcia, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent al Govern per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quines actuacions té previst portar a terme el Govern 
de la Generalitat per a preservar el patrimoni històric, 
arquitectònic i cultural de les caixes d’estalvi catalanes 
en el marc del procés de reforma que s’està produint?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la previsió per a dotar les 
fundacions de caràcter especial en què es 
poden transformar les caixes d’estalvi amb 
una regulació específica
Tram. 311-00145/09

Anunci
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1697 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost, 09.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost

Pere Aragonès i Garcia, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions dutes a ter-
me davant el Ministeri d’Economia i Hisenda 
per a vetllar pel respecte de les competèn-
cies amb relació a la reforma del sistema de 
caixes d’estalvi
Tram. 311-00142/09

Anunci
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1694 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost, 09.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost

Pere Aragonès i Garcia, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent al Govern per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quines actuacions ha portat a terme el Govern de la 
Generalitat davant el Ministeri d’Economia i Hisenda 
per a vetllar pel respecte competencial en relació a la re-
forma del sistema de caixes d’estalvi?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions dutes a ter-
me davant el Ministeri d’Economia i Hisen-
da per a vetllar per la continuïtat de l’obra 
social amb relació a la reforma del sistema 
de caixes
Tram. 311-00143/09

Anunci
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1695 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost, 09.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost

Pere Aragonès i Garcia, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent al Govern per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quines actuacions ha portat a terme el Govern de la 
Generalitat davant el Ministeri d’Economia i Hisenda 
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3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’efectius dels Mossos 
d’Esquadra destinats a Salt (Gironès) i a la 
província de Girona
Tram. 314-00658/09

Formulació
Albert Rivera Díaz, del Subgrup 
Parlamentari Ciutadans
Reg. 1213 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlamento de Cataluña

Albert Rivera Díaz, portavoz del Subgrupo Parlamen-
tario 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:

– El número de Mossos d’Esquadra destinados en la pro-
vincia de Girona y, concretamente, los que realizan fun-
ciones en el municipio de Salt.

Palau del Parlament, 31 de enero de 2011

Albert Rivera Díaz
Portavoz del SP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les repercussions de l’aplicació de 
Reial decret llei 14/2010, pel qual s’establei-
xen mesures urgents per a la correcció del 
dèficit tarifari del sector elèctric
Tram. 314-00659/09

Formulació
Joan Herrera Torres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1214 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del grup parlamentari 
ICV-EUiA, d’acord amb allò que preveu l’article 144 del 
Reglament del Parlament, presenta les següents pregun-
tes per ser respostes per escrit: 

El dia 26 de gener es va convalidar al Congrés dels Di-
putats el reial Decret Llei 14/2010, pel qual s’estableixen 
mesures urgents per la correcció del dèficit tarifari del 
sector elèctric.

Aquest reial decret llei carrega l’esforç en les instal-
lacions fotovoltaiques, que amb la resta d’energies reno-

que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent al Govern per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Té previst el Govern de la Generalitat dotar les funda-
cions de caràcter especial en què es poden transformar 
les caixes d’estalvi amb una regulació específica?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions dutes a ter-
me per a mantenir el domicili social a Ca-
talunya de les entitats financeres en què es 
transformin les caixes d’estalvi catalanes
Tram. 311-00146/09

Anunci
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1698 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost, 09.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost

Pere Aragonès i Garcia, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent al Govern per tal que li si-
gui resposta oralment davant la Comissió.

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

– Quines actuacions ha portat a terme el Govern de la 
Generalitat per a mantenir el domicili social a Catalunya 
de les entitats financeres en què es transformin les caixes 
d’estalvi catalanes després de la reforma posada en mar-
xa pel Govern espanyol?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Pla de millora de la qualitat de l’aire
Tram. 314-00660/09

Formulació
Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1222 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Laia Ortiz Castellví, diputada 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.

– Quina valoració fa el conseller de Salut del Pla de mi-
llora de qualitat de l’aire?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Laia Ortiz Castellví
Diputada

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la necessitat de l’existència de mesu-
res de millora de la qualitat de l’aire
Tram. 314-00661/09

Formulació
Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1223 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Laia Ortiz Castellví, diputada 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.

– Creu necessari l’existència de mesures de millora de la 
qualitat de l’aire pels efectes beneficiosos sobre la salut 
pública?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Laia Ortiz Castellví
Diputada

vables apareixen com les principals causants del dèficit 
tarifari, oblidant la resta d’elements com el mercat ma-
jorista que permet a les grans companyies, fins i tot en 
períodes de crisi, aconseguir beneficis espectaculars; la 
pujada dels preus internacionals del gas natural; el su-
port al consum de carbó nacional més car que l’importat, 
una subhasta de futurs manifestament inflacionista...

Amb aquest reial decret llei no es produeix una assigna-
ció raonable d’esforços entre tots els agents del sector. 
A les grans companyies se’ls ha demanat que financin 
els plans d’estalvi que fins al moment es pagava com a 
cost d’accés (670 milions d’euros en els pròxims 3 anys 
amb una senda decreixent) que mantinguin el bonus so-
cial (que impedeix la pujada de l’electricitat als sectors 
socials més dèbils un any més, 150 milions més en 2013) 
i peatge de generació pels pròxims 3 anys (amb un cost 
d’uns 360 milions d’euros en els propers 3 anys). No és 
molt si se sap que la pujada del 10% de la tarifa suposarà 
un increment d’ingressos per sobre dels 3.000 milions 
només el 2011 i que pagaran els usuaris. Tampoc es pot 
oblidar que només en 2010, un any excepcionalment bo 
per a les centrals hidràuliques i nuclears, els beneficis del 
mercat majorista han estat molt grans. En un any ordina-
ri aquest tipus de centrals produeixen uns 80 TWH, però 
el 2010 van arribar als 100 TWH, el que va suposar un 
benefici extraordinari de l’ordre de 2.000 milions.

No hi ha cap marge de dubte que els grans perdedors del 
Decret són els propietaris d’instal·lacions fotovoltaiques. 
Se’ls ha reduït el dret a percebre la prima a un nombre 
determinat d’hores l’any. Això els suposarà una dismi-
nució d’ingressos de l’ordre de 740 milions d’euros/any 
durant els pròxims 3 anys, i al mateix temps se’ls permet 
cobrar la prima durant 3 anys més (de 25 a 28 anys). Te-
nint en compte les dimensions del sector les pèrdues són 
molt importants.

Si es limita el mercat i la demanda de les renovables el 
que acabarà passant és la mort d’una indústria puntera i 
líder al planeta. Gràcies a l’energia solar, Espanya es va 
situar el 2008 al cap d’un mercat mundial d’alta tecno-
logia, atraient inversions de tot el món. Però la frenada 
que ha anat implementant el Govern des d’aleshores ha 
fet que s’hagin perdut uns 30.000 llocs de treball en el 
sector.

A més de les greus repercussions que això tindrà sobre 
el desenvolupament de les renovables, no podem oblidar 
tots els petits productors que són els principals perjudi-
cats per aquest reial decret llei, que juga amb la seguretat 
jurídica i és clarament discriminatori.

És per tot això que aquest diputat vol saber: 

1) Quina opinió té el Govern sobre aquest Reial Decret 
Llei?

2) Com afectarà a la implantació de l’energia solar foto-
voltaica a Catalunya?

3) A quants productors solars afectarà a Catalunya? Pen-
sa dur a terme el Govern algun tipus de compensació?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Joan Herrera Torres
President
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els experts consultats per a dur a ter-
me les modificacions en el Pla de millora de 
la qualitat de l’aire
Tram. 314-00664/09

Formulació
Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1226 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Laia Ortiz Castellví, diputada 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 experts de salut pública i epidemiologia han 
consultat el Departament de Salut per dur a terme les 
modificacions en el pla de millora de qualitat de l’aire?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Laia Ortiz Castellví
Diputada

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’elaboració d’un estudi de l’impacte 
en la salut de la qualitat de l’aire
Tram. 314-00665/09

Formulació
Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1227 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Laia Ortiz Castellví, diputada 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.

– Té previst el Departament de Salut fer un estudi d’im-
pacte en la salut, en el marc del pla de millora de la qua-
litat de l’aire?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Laia Ortiz Castellví
Diputada

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la seva participació en la modificació 
del Pla de millora de la qualitat de l’aire
Tram. 314-00662/09

Formulació
Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1224 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Laia Ortiz Castellví, diputada 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.

– Ha participat el Departament de Salut en la decisió de 
modificació del Pla de millora de la qualitat de l’aire?

– En cas afirmatiu. Quins criteris i indicadors han utilit-
zat per modificar les mesures adoptades? Quin ha estat 
el posicionament del Departament de Salut a la comissió 
rectora del Pla?

– En cas negatiu. Han informat al Departament corres-
ponent de les conseqüències que pot tenir sobre la salut 
pública?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Laia Ortiz Castellví
Diputada

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les conseqüències en la salut de les 
persones de la supressió de les mesures 
per a millorar la qualitat de l’aire
Tram. 314-00663/09

Formulació
Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1225 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Laia Ortiz Castellví, diputada 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.

– Ha previst el Departament de Salut les conseqüènci-
es de la supressió de mesures per millorar la qualitat de 
l’aire sobre la salut de les persones? Ha previst l’impacte 
pressupostari en el seu departament?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Laia Ortiz Castellví
Diputada
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les gestions per a valorar alternatives 
que garanteixin la continuïtat de l’escorxa-
dor Càrnies Vilaró de Mollerussa (Pla d’Ur-
gell)
Tram. 314-00668/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1232 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Mònica Lafuente de la Torre, diputada 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,

– L’actual equip director de la Conselleria d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha 
fet alguna gestió per tal de valorar possibles alternatives 
que garanteixen la continuïtat de l’actual escorxador de 
Mollerussa?

En el supòsit d’haver-ne efectuat, en què han consistit?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’existència d’alguna empresa que 
estigui interessada a comprar l’escorxador 
Càrnies Vilaró de Mollerussa (Pla d’Urgell)
Tram. 314-00669/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1233 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Mònica Lafuente de la Torre, diputada 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,

– Té coneixement el Departament d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural que alguna 
empresa estigui interessada en la compra de l’escorxador 
Càrnies Vilaró de Mollerussa?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les gestions dutes a terme per a evitar 
el tancament de l’escorxador Càrnies Vilaró 
de Mollerussa (Pla d’Urgell)
Tram. 314-00666/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1230 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Mònica Lafuente de la Torre, diputada 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,

– Quines gestions ha dut a terme el Conseller d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per 
evitar la situació de tancament en la que es troba l’escor-
xador Càrnies Vilaró de Mollerussa? 

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reunions entre la conselleria i els 
administradors concursals de l’escorxador 
Càrnies Vilaró de Mollerussa (Pla d’Urgell)
Tram. 314-00667/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1231 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Mònica Lafuente de la Torre, diputada 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,

Quantes reunions ha mantingut l’actual equip de la Con-
selleria amb els administradors concursals que porten el 
procés concursal de l’escorxador Càrnies Vilaró de Mo-
llerussa?

– Qui les ha mantingut en el cas d’haver-se efectuat i 
quina informació n’han tret sobre la situació de l’escor-
xador?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les declaracions del conseller d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural amb relació a l’aplicació de les 
polítiques europees a la realitat catalana
Tram. 314-00672/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1236 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Mònica Lafuente de la Torre, diputada 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,

– A què es referia el Conseller Josep Maria Pelegrí amb 
les declaracions efectuades a Comràdio el 12 de gener 
passat afirmant que cal aplicar les polítiques europees a 
la realitat catalana, però suprimint allò que no fa falta?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la política europea relativa a l’agricul-
tura, la ramaderia, la pesca, l’alimentació i el 
medi natural que es deixarà d’aplicar
Tram. 314-00673/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1237 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Mònica Lafuente de la Torre, diputada 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,

– Quina política europea es deixarà d’aplicar a Catalu-
nya en l’àmbit de l’Agricultura, la ramaderia, pesca, ali-
mentació i medi natural?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’existència d’alguna empresa que 
estigui interessada a comprar l’escorxador 
Càrnies Vilaró de Mollerussa (Pla d’Urgell) 
sense mantenir l’actual plantilla
Tram. 314-00670/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1234 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Mònica Lafuente de la Torre, diputada 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,

– Té coneixement el Departament d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural que alguna 
empresa estigui interessada en la compra de l’escorxador 
Càrnies Vilaró però sense l’assumpció de la plantilla de 
treballadors i treballadores actuals?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions dutes a terme per a man-
tenir els llocs de treball de l’escorxador Càr-
nies Vilaró de Mollerussa (Pla d’Urgell)
Tram. 314-00671/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1235 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Mònica Lafuente de la Torre, diputada 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,

– Quines accions ha dut a terme el Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
amb el Departament d’Empresa i Ocupació per tal que la 
plantilla de treballadors i treballadores de l’escorxador 
Càrnies Vilaró de Mollerussa no perdin els seus llocs de 
treball o se’ls pugui reubicar en alguns altres? 

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els contactes, a nivell tècnic, entre el 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca, Alimentació i Medi Natural i la Comissió 
Europea relatius al canal Segarra-Garrigues 
i les zones de protecció especial per als 
ocells existents
Tram. 314-00676/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1240 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Mònica Lafuente de la Torre, diputada 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,

– Quins contactes ha mantingut la Conselleria d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
a nivell tècnic amb la Comissió Europea per parlar del 
canal Segarra-Garrigues i les ZEPA?

– Qui ha efectual aquests contactes?

– Quina resposta ha obtingut?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els contactes, a nivell polític, entre el 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca, Alimentació i Medi Natural i la Comissió 
Europea relatius al canal Segarra-Garrigues 
i les zones de protecció especial per als 
ocells existents
Tram. 314-00677/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1241 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Mònica Lafuente de la Torre, diputada 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,

– Quins contactes ha mantingut la Conselleria d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
a nivell polític amb la Comissió Europea per parlar del 
canal Segarra-Garrigues i de les ZEPA?

– Qui ha efectuat aquests contactes?

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les gestions dutes a terme per a tor-
nar als plantejaments inicials del canal Se-
garra-Garrigues i modificar-ne el nombre de 
zones de protecció especial per als ocells
Tram. 314-00674/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1238 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Mònica Lafuente de la Torre, diputada 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,

– Quines gestions ha realitzat el Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
per tornar als plantejaments inicials del canal Segarra-
Garrigues i modificar el nombre de ZEPAS existents, 
tal com ha anunciat el Conseller Josep Maria Pelegrí en 
reiterades ocasions?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la resposta rebuda per l’eurodiputat 
de Convergència i Unió relativa al canal Se-
garra-Garrigues i les zones de protecció es-
pecial per als ocells existents
Tram. 314-00675/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1239 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Mònica Lafuente de la Torre, diputada 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,

– Quina és la resposta que un comissari europeu li va 
donar a l’eurodiputat de CIU, Ramon Tremosa, que va 
fer que el Conseller Pelegrí afirmés públicament que hi 
ha una porta oberta a que en un futur es pugui tornar a 
la dimensió original del canal Segarra-Garrigues i reduir 
les zones de protecció d’aus on ara no està previst que es 
pugui regar?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els contactes, a nivell polític, entre el 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca, Alimentació i Medi Natural i el Ministeri 
de Medi Ambient i Medi Rural i Marí relatius 
al canal Segarra-Garrigues i les zones de 
protecció especial per als ocells existents
Tram. 314-00679/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1243 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Mònica Lafuente de la Torre, diputada 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,

– Quins contactes ha mantingut la Conselleria d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a 
nivell polític amb el Ministeri de Medi Ambient i Medi 
Rural i Marí per parlar del canal Segarra-Garrigues i de 
les ZEPA?

– Qui ha efectuat aquests contactes?

– Quina resposta ha obtingut?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els recs afectats per la retallada del 
15% del pressupost anunciada pel conseller 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural
Tram. 314-00680/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1244 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Mònica Lafuente de la Torre, diputada 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 29 de gener el conseller d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural va anunciar en 
roda de premsa una retallada del 15% del pressupost del 
Departament que dirigeix.

– Quina resposta ha obtingut?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els contactes, a nivell tècnic, entre el 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca, Alimentació i Medi Natural i el Ministeri 
de Medi Ambient i Medi Rural i Marí relatius 
al canal Segarra-Garrigues i les zones de 
protecció especial per als ocells existents
Tram. 314-00678/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1242 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Mònica Lafuente de la Torre, diputada 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,

– Quins contactes ha mantingut el Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
a nivell tècnic amb el Ministeri de Medi Ambient i Medi 
Rural i Marí per parlar del canal Segarra-Garrigues i de 
les ZEPA?

– Qui ha efectuat aquests contactes?

– Quina resposta ha obtingut?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC
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l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la se-
güent pregunta per escrit al Govern,

El passat 29 de gener el conseller d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural va anunciar en 
roda de premsa una retallada del 15% del pressupost del 
Departament que dirigeix.

– Quines seran les subvencions i ajuts que el sector agro-
alimentari deixarà de percebre per la retallada pressu-
postària?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts cofinançats amb la Unió Eu-
ropea que se suprimiran per la retallada del 
15% del pressupost anunciada pel conseller 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural
Tram. 314-00683/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1247 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Mònica Lafuente de la Torre, diputada 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 29 de gener el conseller d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural va anunciar en 
roda de premsa una retallada del 15% del pressupost del 
Departament que dirigeix.

– Quins dels ajuts de la Unió Europea cofinançats amb 
fons propi pensa suprimir l’actual Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC

– Quins seran els recs afectats per la retallada?

– En què i com es veuran afectat?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’afectació del canal Segarra-Garri-
gues per la retallada del 15% del pressupost 
anunciada pel conseller d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Tram. 314-00681/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1245 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Mònica Lafuente de la Torre, diputada 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 29 de gener el conseller d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural va anunciar en 
roda de premsa una retallada del 15% del pressupost del 
Departament que dirigeix.

– En què i com es veurà afectat el Canal Segarra-Garri-
gues arran d’aquesta retallada?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts que deixarà de percebre el 
sector agroalimentari per la retallada del 
15% del pressupost anunciada pel conseller 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural
Tram. 314-00682/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1246 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Mònica Lafuente de la Torre, diputada del Grup Par-
lamentari Socialista, d’acord amb el que s’estableix a 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit  
sobre la legislació que el Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural corregirà per a reduir tràmits 
burocràtics
Tram. 314-00686/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1250 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Mònica Lafuente de la Torre, diputada 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,

– Segons declaracions del Conseller Josep Maria Pelegrí 
durant roda de premsa a Lleida el passat 29 de gener, 
quina és la legislació que el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural corregirà 
per reduir tràmits burocràtics?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment de l’actuació 
relativa a la destinació de 100 milions d’eu-
ros als plans d’ocupació local en sectors 
generadors d’ocupació
Tram. 314-00687/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1255 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament del Parlament, formula la següent pregun-
ta al Govern, per tal que sigui contestada per escrit: 

En relació amb el Pla «30 compromisos per a l’ocupació, 
el teixit econòmic i el desenvolupament social de Cata-
lunya», de 17 de desembre de 2009, interessa conèixer a 
aquest diputat, quin és el grau de compliment de l’actuació: 

– Destinar 100 milions d’euros als Plans d’ocupació lo-
cal (POL) en sectors generadors d’ocupació.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el manteniment de la seu central del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca, Alimentació i Medi Natural al Parc Cien-
tífic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida 
(Segrià)
Tram. 314-00684/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1248 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Mònica Lafuente de la Torre, diputada 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,

– La voluntat del Conseller Josep Maria Pelegrí és man-
tenir la Seu Central del Departament que representa al 
Parc Científic i Tecnològic de Gardeny de Lleida?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la paralització de les obres de la nova 
seu del Departament d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural al 
puig de Gardeny, a Lleida (Segrià)
Tram. 314-00685/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1249 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Mònica Lafuente de la Torre, diputada 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,

– A quin acord ha arribat el Departament d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb 
l’empresa constructora de la nova Seu a Gardeny, davant 
l’anunci de paralització de les obres per part del Conse-
ller Pelegrí?

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC
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aquest diputat, quin és el grau de compliment de l’actu-
ació: 

– Destinar 13 milions d’euros a l’establiment d’un ajut 
temporal extraordinari (ATE) per a treballadors autò-
noms i al foment de l’autoocupació.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment de l’actuació 
relativa a la incorporació de cent cinquanta 
orientadors per a atendre les persones de-
socupades
Tram. 314-00690/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1258 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat 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: 

En relació amb el Pla «30 compromisos per a l’ocupació, 
el teixit econòmic i el desenvolupament social de Cata-
lunya», de 17 de desembre de 2009, interessa conèixer a 
aquest diputat, quin és el grau de compliment de l’actu-
ació: 

– Incorporar 150 nous orientadors per atendre a les per-
sones desocupades per millorar l’activació de les perso-
nes en atur, amb una dotació pressupostària de 5,2 mili-
ons d’euros.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment de l’actuació 
relativa a la destinació de 40 milions d’euros 
per a incrementar la formació de les perso-
nes desocupades
Tram. 314-00688/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1256 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament del Parlament, formula la següent pregun-
ta al Govern, per tal que sigui contestada per escrit: 

En relació amb el Pla «30 compromisos per a l’ocupació, 
el teixit econòmic i el desenvolupament social de Cata-
lunya», de 17 de desembre de 2009, interessa conèixer a 
aquest diputat, quin és el grau de compliment de l’actu-
ació: 

– Destinar 40 milions d’euros addicionals per incremen-
tar la formació a les persones aturades.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment de l’actuació 
relativa a la destinació de 13 milions d’euros 
a l’establiment d’un ajut temporal extraordi-
nari per a treballadors autònoms i al foment 
de l’autoocupació
Tram. 314-00689/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1257 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat 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: 

En relació amb el Pla «30 compromisos per a l’ocupació, 
el teixit econòmic i el desenvolupament social de Cata-
lunya», de 17 de desembre de 2009, interessa conèixer a 
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– Potenciar la intermediació i els serveis a les empreses.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment de l’actuació 
relativa al millorament del marc de la contra-
ctació pública i a apostar per la simplificació 
administrativa per a impulsar l’economia
Tram. 314-00693/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1261 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat 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: 

En relació amb el Pla «30 compromisos per a l’ocupació, 
el teixit econòmic i el desenvolupament social de Cata-
lunya», de 17 de desembre de 2009, interessa conèixer a 
aquest diputat, quin és el grau de compliment de l’actu-
ació: 

– Millorar el marc de la contractació pública i apostar 
per la simplificació administrativa per impulsar l’econo-
mia.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment de l’actuació 
relativa a la destinació de 83 milions d’euros 
al desenvolupament d’actuacions de foment 
de l’estalvi i l’eficiència energètica
Tram. 314-00694/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1262 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat 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 a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment de l’actuació 
relativa a la destinació de 27 milions d’eu-
ros a la implantació de noves tecnologies i 
millores en les oficines de treball i a la for-
mació del personal del Servei d’Ocupació 
de Catalunya
Tram. 314-00691/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1259 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat 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: 

En relació amb el Pla «30 compromisos per a l’ocupació, 
el teixit econòmic i el desenvolupament social de Cata-
lunya», de 17 de desembre de 2009, interessa conèixer a 
aquest diputat, quin és el grau de compliment de l’actu-
ació: 

– Destinar 27 milions a la implantació de noves tecno-
logies i millores a les Oficines de Treball i a la formació 
del personal del SOC.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment de l’actuació 
relativa a la potenciació de la intermediació i 
els serveis a les empreses
Tram. 314-00692/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1260 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat 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: 

En relació amb el Pla «30 compromisos per a l’ocupació, 
el teixit econòmic i el desenvolupament social de Cata-
lunya», de 17 de desembre de 2009, interessa conèixer a 
aquest diputat, quin és el grau de compliment de l’actu-
ació: 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment de l’actuació 
relativa a l’establiment de garanties pú-
bliques en les operacions de conversió de 
préstecs hipotecaris en contractes de llo-
guer
Tram. 314-00696/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1264 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat 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: 

En relació amb el Pla «30 compromisos per a l’ocupació, 
el teixit econòmic i el desenvolupament social de Cata-
lunya», de 17 de desembre de 2009, interessa conèixer a 
aquest diputat, quin és el grau de compliment de l’actu-
ació: 

– Establir garanties públiques a les operacions de con-
versió de préstecs hipotecaris en contractes de lloguer.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment de l’actuació 
relativa a la destinació de 75 milions d’euros 
a reforçar els ajuts al pagament del lloguer
Tram. 314-00697/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1265 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat 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: 

En relació amb el Pla «30 compromisos per a l’ocupació, 
el teixit econòmic i el desenvolupament social de Cata-
lunya», de 17 de desembre de 2009, interessa conèixer a 
aquest diputat, quin és el grau de compliment de l’actu-
ació: 

pregunta al Govern, per tal que sigui contestada per es-
crit: 

En relació amb el Pla «30 compromisos per a l’ocupació, 
el teixit econòmic i el desenvolupament social de Cata-
lunya», de 17 de desembre de 2009, interessa conèixer a 
aquest diputat, quin és el grau de compliment de l’actu-
ació: 

– Destinar 83 milions al desenvolupament d’actuacions 
de foment del estalvi i la eficiència energètica, les energi-
es renovables i de l’ocupació vinculada a nous sectors de 
desenvolupament en l’àmbit energètic.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment de l’actuació 
relativa a la destinació de 300 milions d’eu-
ros anuals al desplegament del Pla per al 
dret a l’habitatge 2009-2012
Tram. 314-00695/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1263 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat 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: 

En relació amb el Pla «30 compromisos per a l’ocupació, 
el teixit econòmic i el desenvolupament social de Cata-
lunya», de 17 de desembre de 2009, interessa conèixer a 
aquest diputat, quin és el grau de compliment de l’actu-
ació: 

– Destinar 300 milions d’euros anuals al desplegament 
del Pla per al dret per a l’habitatge 2009-2012.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC
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144 del Reglament del Parlament, formula la següent 
pregunta al Govern, per tal que sigui contestada per es-
crit: 

En relació amb el Pla «30 compromisos per a l’ocupació, 
el teixit econòmic i el desenvolupament social de Cata-
lunya», de 17 de desembre de 2009, interessa conèixer a 
aquest diputat, quin és el grau de compliment de l’actu-
ació: 

– Destinar 2 milions d’euros a reforçar de la Xarxa d’Ha-
bitatges d’inclusió.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment de l’actua-
ció relativa a la destinació de 1.029 milions 
d’euros per al millorament del finançament 
de les empreses
Tram. 314-00700/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1268 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat 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: 

En relació amb el Pla «30 compromisos per a l’ocupació, 
el teixit econòmic i el desenvolupament social de Cata-
lunya», de 17 de desembre de 2009, interessa conèixer a 
aquest diputat, quin és el grau de compliment de l’actu-
ació: 

– Destinar 1.029 milions per millorar el finançament de 
les empreses

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

– Destinar 75 milions d’euros a reforçar els ajuts al paga-
ment del lloguer.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment de l’actuació 
relativa a la destinació de 5 milions d’euros 
per a reforçar els ajuts d’emergència per al 
pagament de l’habitatge
Tram. 314-00698/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1266 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat 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: 

En relació amb el Pla «30 compromisos per a l’ocupació, 
el teixit econòmic i el desenvolupament social de Cata-
lunya», de 17 de desembre de 2009, interessa conèixer a 
aquest diputat, quin és el grau de compliment de l’actu-
ació: 

– Destinar 5 milions d’euros a reforçar els ajuts d’emer-
gència per al pagament de l’habitatge.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment de l’actuació 
relativa a la destinació de 2 milions d’euros 
per a reforçar la Xarxa d’Habitatges d’In-
clusió
Tram. 314-00699/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1267 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que s’estableix a l’article 
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– Destinar 1.760 milions a augmentar la liquiditat del 
mercat financer.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment de l’actuació 
relativa a la destinació de 108 milions d’eu-
ros per a l’estímul de l’activitat industrial
Tram. 314-00703/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1271 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat 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: 

En relació amb el Pla «30 compromisos per a l’ocupació, 
el teixit econòmic i el desenvolupament social de Cata-
lunya», de 17 de desembre de 2009, interessa conèixer a 
aquest diputat, quin és el grau de compliment de l’actu-
ació: 

– Destinar 108 milions a estimular l’activitat industrial.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment de l’actuació 
relativa a la potenciació de l’Agència de Su-
port a l’Empresa Catalana amb 100,2 mili-
ons d’euros
Tram. 314-00704/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1272 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat 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 a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment de l’actuació 
relativa a l’afavoriment de la liquiditat dels 
proveïdors de la Generalitat amb una nova 
línia de confirmació de pagaments
Tram. 314-00701/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1269 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat 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: 

En relació amb el Pla «30 compromisos per a l’ocupació, 
el teixit econòmic i el desenvolupament social de Cata-
lunya», de 17 de desembre de 2009, interessa conèixer a 
aquest diputat, quin és el grau de compliment de l’actu-
ació: 

– Afavorir la liquiditat als proveïdors de la Generalitat 
amb la nova línia de confirming.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment de l’actuació 
relativa a la destinació de 1.760 milions d’eu-
ros per a l’augment de la liquiditat del mer-
cat financer
Tram. 314-00702/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1270 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat 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: 

En relació amb el Pla «30 compromisos per a l’ocupació, 
el teixit econòmic i el desenvolupament social de Cata-
lunya», de 17 de desembre de 2009, interessa conèixer a 
aquest diputat, quin és el grau de compliment de l’actu-
ació: 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment de l’actuació 
relativa a la destinació de 86 milions d’euros 
per a la potenciació de polítiques sectorials 
actives
Tram. 314-00706/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1274 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat 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: 

En relació amb el Pla «30 compromisos per a l’ocupació, 
el teixit econòmic i el desenvolupament social de Cata-
lunya», de 17 de desembre de 2009, interessa conèixer a 
aquest diputat, quin és el grau de compliment de l’actu-
ació: 

– Destinar 86 milions a potenciar les polítiques sectori-
als actives.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment de l’actuació 
relativa a l’increment de prestacions de la 
Cartera de serveis socials 2010-2011 desti-
nades a les persones en situació de depen-
dència
Tram. 314-00707/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1275 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat 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: 

En relació amb el Pla «30 compromisos per a l’ocupació, 
el teixit econòmic i el desenvolupament social de Cata-
lunya», de 17 de desembre de 2009, interessa conèixer a 
aquest diputat, quin és el grau de compliment de l’actu-
ació: 

pregunta al Govern, per tal que sigui contestada per es-
crit: 

En relació amb el Pla «30 compromisos per a l’ocupació, 
el teixit econòmic i el desenvolupament social de Cata-
lunya», de 17 de desembre de 2009, interessa conèixer a 
aquest diputat, quin és el grau de compliment de l’actu-
ació: 

– Potenciar l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana 
(ACC1Ó) amb 100,2 milions d’euros.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment de l’actuació 
relativa a la consolidació d’Avançsa amb 22 
milions d’euros
Tram. 314-00705/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1273 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat 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: 

En relació amb el Pla «30 compromisos per a l’ocupació, 
el teixit econòmic i el desenvolupament social de Cata-
lunya», de 17 de desembre de 2009, interessa conèixer a 
aquest diputat, quin és el grau de compliment de l’actu-
ació: 

– Consolidar Avançsa amb 22 milions d’euros.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Fascicle segon
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment de l’actuació 
relativa a la potenciació de les beques de 
menjador escolar amb 50 milions d’euros i 
l’ampliació dels criteris d’accés
Tram. 314-00709/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1277 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat 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: 

En relació amb el Pla «30 compromisos per a l’ocupació, 
el teixit econòmic i el desenvolupament social de Cata-
lunya», de 17 de desembre de 2009, interessa conèixer a 
aquest diputat, quin és el grau de compliment de l’actu-
ació: 

– Potenciar les beques de menjador escolar amb 50 mili-
ons d’euros i ampliant els criteris d’accés.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació relativa a la destinació de 
100 milions d’euros als plans d’ocupació lo-
cal en sectors generadors d’ocupació
Tram. 314-00710/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1278 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat 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: 

En relació amb el Pla «30 compromisos per a l’ocupació, 
el teixit econòmic i el desenvolupament social de Cata-
lunya», de 17 de desembre de 2009, interessa conèixer 
a aquest diputat, quin és el capteniment del Govern res-
pecte a l’actuació: 

– La Cartera de Serveis Socials 2010-2011 preveurà un 
increment de prestacions destinades a les persones en 
situació de dependència i comptarà amb un pressupost 
d’un mínim de 1.900 milions d’euros, un 33% més que 
la cartera anterior.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment de l’actuació 
relativa al reforçament amb 56 milions d’eu-
ros dels recursos en l’àmbit de l’atenció so-
cial bàsica per mitjà dels ens locals
Tram. 314-00708/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1276 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat 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: 

En relació amb el Pla «30 compromisos per a l’ocupació, 
el teixit econòmic i el desenvolupament social de Cata-
lunya», de 17 de desembre de 2009, interessa conèixer a 
aquest diputat, quin és el grau de compliment de l’actu-
ació: 

– Reforçar amb 56 milions d’euros els recursos en l’àm-
bit de l’atenció social bàsica a través dels ens locals.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC
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144 del Reglament del Parlament, formula la següent 
pregunta al Govern, per tal que sigui contestada per es-
crit: 

En relació amb el Pla «30 compromisos per a l’ocupació, 
el teixit econòmic i el desenvolupament social de Cata-
lunya», de 17 de desembre de 2009, interessa conèixer 
a aquest diputat, quin és el capteniment del Govern res-
pecte a l’actuació: 

– Destinar 13 milions d’euros a l’establiment d’un ajut 
temporal extraordinari (ATE) per a treballadors autò-
noms i al foment de l’autoocupació.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment de l’actuació 
relativa a la definició de les línies d’actuació 
en l’àmbit de les condicions laborals juvenils
Tram. 314-00713/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1281 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat 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: 

En relació amb l’Acord de mesures per a l’ocupació juve-
nil a Catalunya 2009-2012, interessa conèixer a aquest 
diputat, quin és el grau de compliment de l’actuació: 

– Definir les línies d’actuació en l’àmbit de les condi-
cions laborals juvenils a partir de conèixer quina és la 
realitat actual del jovent i quines són les necessitats i 
mancances que s’hi observen, fent ús de dades objecti-
ves i de l’aportació subjectiva de persones interessades i 
enteses en el tema.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

– Destinar 100 milions d’euros als Plans d’ocupació lo-
cal (POL) en sectors generadors d’ocupació.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació relativa a la destinació de 
40 milions d’euros per a incrementar la for-
mació de les persones desocupades
Tram. 314-00711/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1279 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat 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: 

En relació amb el Pla «30 compromisos per a l’ocupació, 
el teixit econòmic i el desenvolupament social de Cata-
lunya», de 17 de desembre de 2009, interessa conèixer 
a aquest diputat, quin és el capteniment del Govern res-
pecte a l’actuació: 

– Destinar 40 milions d’euros addicionals per incremen-
tar la formació a les persones aturades.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació relativa a la destinació de 
13 milions d’euros a l’establiment d’un ajut 
temporal extraordinari per a treballadors au-
tònoms i al foment de l’autoocupació
Tram. 314-00712/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1280 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que s’estableix a l’article 
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en el treball, i analitzar els canals d’informació i difu-
sió existents per tal que aquests arribin a la majoria de 
la població jove de manera directa i clara, incorporant la 
proactivitat en la transmissió del missatge.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment de l’actuació 
relativa a l’establiment de mesures per a ga-
rantir que les pràctiques en les empreses 
serveixin per a experimentar la formació te-
òrica
Tram. 314-00716/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1284 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat 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: 

En relació amb l’Acord de mesures per a l’ocupació juve-
nil a Catalunya 2009-2012, interessa conèixer a aquest 
diputat, quin és el grau de compliment de l’actuació: 

– Promoure que en el Consell de Relacions Laborals 
s’estudiï l’establiment de mesures per garantir que les 
pràctiques a les empreses serveixin realment per experi-
mentar la formació teòrica.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment de l’actuació 
relativa a la inclusió en les actuacions del 
Departament d’Empresa i Ocupació de la vi-
sió transversal de les situacions que afecten 
els joves de manera majoritària
Tram. 314-00714/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1282 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat 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: 

En relació amb l’Acord de mesures per a l’ocupació juve-
nil a Catalunya 2009-2012, interessa conèixer a aquest 
diputat, quin és el grau de compliment de l’actuació: 

– Incloure dins les actuacions del Departament de Tre-
ball i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) 
la visió transversal de les situacions que afecten la pobla-
ció juvenil de manera majoritària.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment de l’actuació 
relativa a la realització d’actuacions per a la 
sensibilització dels joves sobre les condici-
ons, la seguretat i la salut en el treball
Tram. 314-00715/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1283 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat 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: 

En relació amb l’Acord de mesures per a l’ocupació juve-
nil a Catalunya 2009-2012, interessa conèixer a aquest 
diputat, quin és el grau de compliment de l’actuació: 

– Realitzar actuacions per sensibilitzar la població jove 
sobre les condicions de treball, de seguretat i de salut 
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ció d’estudis estadístics sobre la creació d’empreses en 
aquest col·lectiu.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment de l’actuació 
relativa a la promoció i la divulgació de la 
cultura emprenedora entre els joves
Tram. 314-00719/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1287 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat 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: 

En relació amb l’Acord de mesures per a l’ocupació juve-
nil a Catalunya 2009-2012, interessa conèixer a aquest 
diputat, quin és el grau de compliment de l’actuació: 

– Promoure i divulgar la cultura emprenedora entre les 
persones joves, a través d’accions de sensibilització i for-
mació en creació d’empreses en els centres d’ensenya-
ment.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment de l’actuació 
relativa a la facilitació de l’accés dels joves a 
la informació laboral per mitjans específics 
de suport escrit o en línia
Tram. 314-00717/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1285 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat 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: 

En relació amb l’Acord de mesures per a l’ocupació juve-
nil a Catalunya 2009-2012, interessa conèixer a aquest 
diputat, quin és el grau de compliment de l’actuació: 

– Facilitar l’accés de les persones joves a la informació 
de temàtica laboral, a través de mitjans específics de su-
port escrit i també de suport en línia.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment de l’actuació 
relativa a l’aprofundiment en el coneixement 
i la diagnosi de l’emprenedoria entre els jo-
ves
Tram. 314-00718/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1286 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat 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: 

En relació amb l’Acord de mesures per a l’ocupació juve-
nil a Catalunya 2009-2012, interessa conèixer a aquest 
diputat, quin és el grau de compliment de l’actuació: 

– Aprofundir en el coneixement i diagnosi de l’empre-
nedoria entre les persones joves, mitjançant la realitza-
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gui obrir-se camí més fàcilment en el món de l’empre-
nedoria.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment de l’actuació 
relativa a la promoció d’unitats d’emprene-
doria en les universitats mitjançant el pro-
grama Xarxa d’Universitats Emprenedores
Tram. 314-00722/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1290 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat 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: 

En relació amb l’Acord de mesures per a l’ocupació juve-
nil a Catalunya 2009-2012, interessa conèixer a aquest 
diputat, quin és el grau de compliment de l’actuació: 

– Promocionar les unitats d’emprenedoria a les universi-
tats de Catalunya a través d’un programa específic, com 
és la Xarxa d’Universitats Emprenedores, i fer-ne el se-
guiment i avaluació.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment de l’actuació 
relativa al treball en xarxa entre el Servei 
d’Ocupació de Catalunya i la Xarxa Nacional 
d’Emancipació Juvenil
Tram. 314-00723/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1291 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat 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 a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment de l’actuació 
relativa a la informació i l’assessorament 
dels joves en el procés de creació d’una em-
presa
Tram. 314-00720/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1288 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat 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: 

En relació amb l’Acord de mesures per a l’ocupació juve-
nil a Catalunya 2009-2012, interessa conèixer a aquest 
diputat, quin és el grau de compliment de l’actuació: 

– Informar i assessorar les persones joves en el procés 
de creació d’una empresa, tant de forma personalitzada 
com en línia, i formar els professionals necessaris per 
prestar aquest tipus d’atenció.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment de l’actuació 
relativa a l’oferiment del suport tècnic i eco-
nòmic necessari als joves interessats en la 
creació d’una empresa
Tram. 314-00721/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1289 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat 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: 

En relació amb l’Acord de mesures per a l’ocupació juve-
nil a Catalunya 2009-2012, interessa conèixer a aquest 
diputat, quin és el grau de compliment de l’actuació: 

– Oferir el suport tècnic i econòmic necessari al jovent 
interessat en crear la seva pròpia empresa, especialment 
en la fase inicial de l’activitat, perquè el seu projecte pu-
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment de l’actuació 
relativa a la formació contínua per a joves 
ocupats
Tram. 314-00725/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1293 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament del Parlament, formula la següent pregun-
ta al Govern, per tal que sigui contestada per escrit: 

En relació amb l’Acord de mesures per a l’ocupació juve-
nil a Catalunya 2009-2012, interessa conèixer a aquest 
diputat, quin és el grau de compliment de l’actuació: 

– Impulsar des d’un programa transversal de referència, 
com és el projecte Forma’t, actuacions en l’àmbit de la 
formació contínua per a persones joves ocupades.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment de l’actuació 
relativa a donar formació i feina a joves de-
socupats per mitjà de la participació en al-
gun projecte d’interès general
Tram. 314-00726/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1294 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament del Parlament, formula la següent pregun-
ta al Govern, per tal que sigui contestada per escrit: 

En relació amb l’Acord de mesures per a l’ocupació juve-
nil a Catalunya 2009-2012, interessa conèixer a aquest 
diputat, quin és el grau de compliment de l’actuació: 

– Donar formació i treball a persones joves en atur mentre 
participen en un projecte d’utilitat pública o d’interès gene-
ral facilitant-ne la seva incorporació en el mercat laboral.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

pregunta al Govern, per tal que sigui contestada per es-
crit: 

En relació amb l’Acord de mesures per a l’ocupació juve-
nil a Catalunya 2009-2012, interessa conèixer a aquest 
diputat, quin és el grau de compliment de l’actuació: 

– Impulsar el treball en xarxa entre el Servei d’Ocupació 
de Catalunya (SOC) i la futura Xarxa Nacional d’Eman-
cipació Juvenil perquè els equipaments que en formen 
part esdevinguin el referent per a la cerca de feina per a 
la gent jove.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment de l’actuació 
relativa a la sensibilització sobre la impor-
tància de la formació
Tram. 314-00724/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1292 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat 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: 

En relació amb l’Acord de mesures per a l’ocupació juve-
nil a Catalunya 2009-2012, interessa conèixer a aquest 
diputat, quin és el grau de compliment de l’actuació: 

– Emfatitzar i sensibilitzar respecte de la importància de 
la formació, especialment la professional, com a eina per 
millorar.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC
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fora del nostre país puguin aportar coneixements útils i 
aplicables al mercat laboral local.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment de l’actuació 
relativa a facilitar la inserció laboral dels jo-
ves posant-los a l’abast les eines necessà-
ries
Tram. 314-00729/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1297 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat 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: 

En relació amb l’Acord de mesures per a l’ocupació juve-
nil a Catalunya 2009-2012, interessa conèixer a aquest 
diputat, quin és el grau de compliment de l’actuació: 

– Posar a l’abast de les persones joves les eines necessà-
ries per facilitar-los la seva inserció laboral, entesa com 
un element indispensable per al ple desenvolupament de 
cada jove dins el mercat de treball.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment de l’actuació 
relativa a l’orientació dels joves i el personal 
professional en el procés d’inserció laboral
Tram. 314-00730/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1298 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que s’estableix a l’article 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment de l’actuació 
relativa a donar a conèixer als joves el funci-
onament del mercat del treball
Tram. 314-00727/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1295 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat 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: 

En relació amb l’Acord de mesures per a l’ocupació juve-
nil a Catalunya 2009-2012, interessa conèixer a aquest 
diputat, quin és el grau de compliment de l’actuació: 

– Donar a conèixer el funcionament del mercat de treball 
perquè el jovent pugui afrontar una inserció posterior 
amb majors garanties, així com garantir l’existència d’un 
dispositiu integrat d’informació i orientació professional 
durant la vida activa de tota persona.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment de l’actuació 
relativa a facilitar la mobilitat formativa i la-
boral dels joves
Tram. 314-00728/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1296 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat 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: 

En relació amb l’Acord de mesures per a l’ocupació juve-
nil a Catalunya 2009-2012, interessa conèixer a aquest 
diputat, quin és el grau de compliment de l’actuació: 

– Facilitar la mobilitat tant formativa com laboral a les 
persones joves, fent que les seves experiències dins i/o 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment de l’actuació 
relativa al reforç de les polítiques de concili-
ació de la vida laboral, acadèmica i personal 
dels joves
Tram. 314-00732/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1300 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat 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: 

En relació amb l’Acord de mesures per a l’ocupació juve-
nil a Catalunya 2009-2012, interessa conèixer a aquest 
diputat, quin és el grau de compliment de l’actuació: 

– Reforçar aquelles polítiques que permetin una òptima 
conciliació entre la vida laboral, acadèmica i personal de 
les persones joves.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació relativa a la definició de les 
línies d’actuació en l’àmbit de les condicions 
laborals juvenils
Tram. 314-00733/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1301 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat 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: 

En relació amb l’Acord de mesures per a l’ocupació juve-
nil a Catalunya 2009-2012, interessa conèixer a aquest 
diputat, quin és el capteniment del Govern sobre l’actu-
ació: 

– Definir les línies d’actuació en l’àmbit de les condi-
cions laborals juvenils a partir de conèixer quina és la 
realitat actual del jovent i quines són les necessitats i 
mancances que s’hi observen, fent ús de dades objecti-

144 del Reglament del Parlament, formula la següent 
pregunta al Govern, per tal que sigui contestada per es-
crit: 

En relació amb l’Acord de mesures per a l’ocupació juve-
nil a Catalunya 2009-2012, interessa conèixer a aquest 
diputat, quin és el grau de compliment de l’actuació: 

– Proporcionar tant a les persones joves com al personal 
professional amb què contacten les eines necessàries per 
tal de poder-los orientar de manera adequada en el pro-
cés d’inserció laboral.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el grau de compliment de l’actuació 
relativa a l’establiment de sinergies amb els 
ens locals i territorials a fi que la formació, 
l’orientació i la inserció laborals arribin a 
més persones
Tram. 314-00731/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1299 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat 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: 

En relació amb l’Acord de mesures per a l’ocupació juve-
nil a Catalunya 2009-2012, interessa conèixer a aquest 
diputat, quin és el grau de compliment de l’actuació: 

– Establir sinèrgies amb els ens locals i territorials a fi 
que la formació, l’orientació i la inserció laboral arribin 
a un volum de població superior a l’actual i es millori 
la qualitat i l’eficiència dels serveis prestats. En aquest 
sentit, emfatitzar l’existència d’una xarxa territorial de 
prestació de serveis a la joventut que incideixen en el 
desenvolupament i aplicació de les polítiques laborals ju-
venils, tant a través de les Oficines Joves de Treball com 
de la Xarxa de Serveis d’Informació Juvenil.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC
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144 del Reglament del Parlament, formula la següent 
pregunta al Govern, per tal que sigui contestada per es-
crit: 

En relació amb l’Acord de mesures per a l’ocupació juve-
nil a Catalunya 2009-2012, interessa conèixer a aquest 
diputat, quin és el capteniment del Govern sobre l’actu-
ació: 

– Realitzar actuacions per sensibilitzar la població jove 
sobre les condicions de treball, de seguretat i de salut 
en el treball, i analitzar els canals d’informació i difusió 
existents per tal que aquests arribin a la majoria de la  
població jove de manera directa i clara, incorporant  
la proactivitat en la transmissió del missatge.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació relativa a les mesures per 
a garantir que les pràctiques en les empre-
ses serveixin per a experimentar la formació 
teòrica
Tram. 314-00736/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1304 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat 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: 

En relació amb l’Acord de mesures per a l’ocupació juve-
nil a Catalunya 2009-2012, interessa conèixer a aquest 
diputat, quin és el capteniment del Govern sobre l’actu-
ació: 

– Promoure que en el Consell de Relacions Laborals 
s’estudiï l’establiment de mesures per garantir que les 
pràctiques a les empreses serveixin realment per experi-
mentar la formació teòrica.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

ves i de l’aportació subjectiva de persones interessades i 
enteses en el tema.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació relativa a la inclusió de la 
transversalitat en les actuacions del Depar-
tament d’Empresa i Ocupació i de la Inspec-
ció de Treball i Seguretat Social que afecten 
els joves
Tram. 314-00734/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1302 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat 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: 

En relació amb l’Acord de mesures per a l’ocupació juve-
nil a Catalunya 2009-2012, interessa conèixer a aquest 
diputat, quin és el capteniment del Govern sobre l’actu-
ació: 

– Incloure dins les actuacions del Departament de Tre-
ball i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) 
la visió transversal de les situacions que afecten la pobla-
ció juvenil de manera majoritària.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació relativa a les actuacions per 
a sensibilitzar els joves sobre les condicions 
de treball, seguretat i salut en el treball
Tram. 314-00735/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1303 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que s’estableix a l’article 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació relativa a la promoció en els 
centres d’ensenyament de la cultura empre-
nedora
Tram. 314-00739/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1307 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament del Parlament, formula la següent pregun-
ta al Govern, per tal que sigui contestada per escrit: 

En relació amb l’Acord de mesures per a l’ocupació juve-
nil a Catalunya 2009-2012, interessa conèixer a aquest 
diputat, quin és el capteniment del Govern sobre l’actu-
ació: 

– Promoure i divulgar la cultura emprenedora entre les 
persones joves, a través d’accions de sensibilització i for-
mació en creació d’empreses en els centres d’ensenya-
ment.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit  
sobre l’actuació relativa a l’assessorament 
dels joves en el procés de creació d’em-
preses
Tram. 314-00740/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1308 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat 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: 

En relació amb l’Acord de mesures per a l’ocupació juve-
nil a Catalunya 2009-2012, interessa conèixer a aquest 
diputat, quin és el capteniment del Govern sobre l’actu-
ació: 

– Informar i assessorar les persones joves en el procés 
de creació d’una empresa, tant de forma personalitzada 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació relativa a l’accés dels joves 
a la informació laboral
Tram. 314-00737/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1305 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament del Parlament, formula la següent pregun-
ta al Govern, per tal que sigui contestada per escrit: 

En relació amb l’Acord de mesures per a l’ocupació juve-
nil a Catalunya 2009-2012, interessa conèixer a aquest di-
putat, quin és el capteniment del Govern sobre l’actuació: 

– Facilitar l’accés de les persones joves a la informació 
de temàtica laboral, a través de mitjans específics de su-
port escrit i també de suport en línia.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació relativa a l’aprofundiment 
en el coneixement i la diagnosi de l’empre-
nedoria entre els joves
Tram. 314-00738/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1306 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament del Parlament, formula la següent pregun-
ta al Govern, per tal que sigui contestada per escrit: 

En relació amb l’Acord de mesures per a l’ocupació juve-
nil a Catalunya 2009-2012, interessa conèixer a aquest di-
putat, quin és el capteniment del Govern sobre l’actuació: 

– Aprofundir en el coneixement i diagnosi de l’empre-
nedoria entre les persones joves, mitjançant la realitza-
ció d’estudis estadístics sobre la creació d’empreses en 
aquest col·lectiu.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC
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pregunta al Govern, per tal que sigui contestada per es-
crit: 

En relació amb l’Acord de mesures per a l’ocupació juve-
nil a Catalunya 2009-2012, interessa conèixer a aquest 
diputat, quin és el capteniment del Govern sobre l’actu-
ació: 

– Promocionar les unitats d’emprenedoria a les universi-
tats de Catalunya a través d’un programa específic, com 
és la Xarxa d’Universitats Emprenedores, i fer-ne el se-
guiment i avaluació.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació relativa a l’impuls del treball 
en xarxa entre el Servei d’Ocupació de Ca-
talunya i la Xarxa Nacional d’Emancipació 
Juvenil
Tram. 314-00743/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1311 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat 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: 

En relació amb l’Acord de mesures per a l’ocupació juve-
nil a Catalunya 2009-2012, interessa conèixer a aquest 
diputat, quin és el capteniment del Govern sobre l’actu-
ació: 

– Impulsar el treball en xarxa entre el Servei d’Ocupació 
de Catalunya (SOC) i la futura Xarxa Nacional d’Eman-
cipació Juvenil perquè els equipaments que en formen 
part esdevinguin el referent per a la cerca de feina per a 
la gent jove.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

com en línia, i formar els professionals necessaris per 
prestar aquest tipus d’atenció.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació relativa al suport tècnic i 
econòmic als joves interessats en la creació 
d’una empresa
Tram. 314-00741/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1309 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat 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: 

En relació amb l’Acord de mesures per a l’ocupació juve-
nil a Catalunya 2009-2012, interessa conèixer a aquest 
diputat, quin és el capteniment del Govern sobre l’actu-
ació: 

– Oferir el suport tècnic i econòmic necessari al jovent 
interessat en crear la seva pròpia empresa, especialment 
en la fase inicial de l’activitat, perquè el seu projecte pu-
gui obrir-se camí més fàcilment en el món de l’empre-
nedoria.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació relativa a la promoció d’uni-
tats d’emprenedoria en les universitats
Tram. 314-00742/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1310 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat 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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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació relativa a donar formació i 
feina a joves desocupats per mitjà de la par-
ticipació en un projecte d’utilitat pública
Tram. 314-00746/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1314 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat 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: 

En relació amb l’Acord de mesures per a l’ocupació juve-
nil a Catalunya 2009-2012, interessa conèixer a aquest 
diputat, quin és el capteniment del Govern sobre l’actu-
ació: 

– Donar formació i treball a persones joves en atur men-
tre participen en un projecte d’utilitat pública o d’interès 
general facilitant-ne la seva incorporació en el mercat 
laboral.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació relativa a donar a conèixer 
als joves el funcionament del mercat de tre-
ball
Tram. 314-00747/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1315 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat 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: 

En relació amb l’Acord de mesures per a l’ocupació juve-
nil a Catalunya 2009-2012, interessa conèixer a aquest 
diputat, quin és el capteniment del Govern sobre l’actu-
ació: 

– Donar a conèixer el funcionament del mercat de treball 
perquè el jovent pugui afrontar una inserció posterior 
amb majors garanties, així com garantir l’existència d’un 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació relativa a la sensibilització 
sobre la importància de la formació
Tram. 314-00744/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1312 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament del Parlament, formula la següent pregun-
ta al Govern, per tal que sigui contestada per escrit: 

En relació amb l’Acord de mesures per a l’ocupació juve-
nil a Catalunya 2009-2012, interessa conèixer a aquest di-
putat, quin és el capteniment del Govern sobre l’actuació: 

– Emfatitzar i sensibilitzar respecte de la importància de 
la formació, especialment la professional, com a eina per 
millorar.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació relativa a l’impuls d’un pro-
grama transversal de formació contínua per 
a joves ocupats
Tram. 314-00745/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1313 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat 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: 

En relació amb l’Acord de mesures per a l’ocupació juve-
nil a Catalunya 2009-2012, interessa conèixer a aquest 
diputat, quin és el capteniment del Govern sobre l’actu-
ació: 

– Impulsar des d’un programa transversal de referència, 
com és el projecte Forma’t, actuacions en l’àmbit de la 
formació contínua per a persones joves ocupades.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC
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En relació amb l’Acord de mesures per a l’ocupació juve-
nil a Catalunya 2009-2012, interessa conèixer a aquest 
diputat, quin és el capteniment del Govern sobre l’actu-
ació: 

– Posar a l’abast de les persones joves les eines necessà-
ries per facilitar-los la seva inserció laboral, entesa com 
un element indispensable per al ple desenvolupament de 
cada jove dins el mercat de treball.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació relativa a proporcionar als 
joves i al personal professional les eines 
necessàries per a orientar-los en el procés 
d’inserció laboral
Tram. 314-00750/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1318 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat 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: 

En relació amb l’Acord de mesures per a l’ocupació juve-
nil a Catalunya 2009-2012, interessa conèixer a aquest 
diputat, quin és el capteniment del Govern sobre l’actu-
ació: 

– Proporcionar tant a les persones joves com al personal 
professional amb què contacten les eines necessàries per 
tal de poder-los orientar de manera adequada en el pro-
cés d’inserció laboral.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

dispositiu integrat d’informació i orientació professional 
durant la vida activa de tota persona.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació relativa a facilitar la mobili-
tat formativa i laboral dels joves
Tram. 314-00748/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1316 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat 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: 

En relació amb l’Acord de mesures per a l’ocupació juve-
nil a Catalunya 2009-2012, interessa conèixer a aquest 
diputat, quin és el capteniment del Govern sobre l’actu-
ació: 

– Facilitar la mobilitat tant formativa com laboral a les 
persones joves, fent que les seves experiències dins i/o 
fora del nostre país puguin aportar coneixements útils i 
aplicables al mercat laboral local.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació relativa a posar a l’abast 
dels joves les eines necessàries per a facili-
tar-los la inserció laboral
Tram. 314-00749/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1317 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat 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: 
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diputat, quin és el capteniment del Govern sobre l’actu-
ació: 

– Reforçar aquelles polítiques que permetin una òptima 
conciliació entre la vida laboral, acadèmica i personal de 
les persones joves.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació relativa a la incorporació de 
cent cinquanta orientadors per a atendre les 
persones desocupades
Tram. 314-00753/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1321 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat 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: 

En relació amb el Pla «30 compromisos per a l’ocupació, 
el teixit econòmic i el desenvolupament social de Cata-
lunya», de 17 de desembre de 2009, interessa conèixer 
a aquest diputat, quin és el capteniment del Govern res-
pecte a l’actuació: 

– Incorporar 150 nous orientadors per atendre a les per-
sones desocupades per millorar l’activació de les perso-
nes en atur, amb una dotació pressupostària de 5,2 mili-
ons d’euros.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació relativa a l’establiment de 
sinergies amb els ens locals i territorials a fi 
que la formació, l’orientació i la inserció la-
borals arribin a més persones
Tram. 314-00751/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1319 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat 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: 

En relació amb l’Acord de mesures per a l’ocupació juve-
nil a Catalunya 2009-2012, interessa conèixer a aquest 
diputat, quin és el capteniment del Govern sobre l’actu-
ació: 

– Establir sinèrgies amb els ens locals i territorials a fi 
que la formació, l’orientació i la inserció laboral arribin 
a un volum de població superior a l’actual i es millori 
la qualitat i l’eficiència dels serveis prestats. En aquest 
sentit, emfatitzar l’existència d’una xarxa territorial de 
prestació de serveis a la joventut que incideixen en el 
desenvolupament i aplicació de les polítiques laborals ju-
venils, tant a través de les Oficines Joves de Treball com 
de la Xarxa de Serveis d’Informació Juvenil.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació relativa al reforç de les polí-
tiques de conciliació de la vida laboral, aca-
dèmica i personal dels joves
Tram. 314-00752/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1320 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat 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: 

En relació amb l’Acord de mesures per a l’ocupació juve-
nil a Catalunya 2009-2012, interessa conèixer a aquest 
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– Potenciar la intermediació i els serveis a les empreses.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre l’actuació relativa a la millora del 
marc de contractació pública i l’aposta per 
la simplificació administrativa per a impulsar 
l’economia
Tram. 314-00756/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1324 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat 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: 

En relació amb el Pla «30 compromisos per a l’ocupació, 
el teixit econòmic i el desenvolupament social de Cata-
lunya», de 17 de desembre de 2009, interessa conèixer 
a aquest diputat, quin és el capteniment del Govern res-
pecte a l’actuació: 

– Millorar el marc de la contractació pública i apostar 
per la simplificació administrativa per impulsar l’econo-
mia.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació relativa a la destinació de 
83 milions a actuacions de foment de l’estal-
vi i l’eficiència energètics, les energies reno-
vables i l’ocupació vinculada a nous sectors 
de desenvolupament en l’àmbit energètic
Tram. 314-00757/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1325 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que s’estableix a l’article 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació relativa a la destinació de 
27 milions a la implantació de noves tecno-
logies i millores en les oficines de treball i a 
la formació del personal del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya
Tram. 314-00754/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1322 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat 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: 

En relació amb el Pla «30 compromisos per a l’ocupació, 
el teixit econòmic i el desenvolupament social de Cata-
lunya», de 17 de desembre de 2009, interessa conèixer 
a aquest diputat, quin és el capteniment del Govern res-
pecte a l’actuació: 

– Destinar 27 milions a la implantació de noves tecno-
logies i millores a les Oficines de Treball i a la formació 
del personal del SOC.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació relativa a la potenciació de 
la intermediació i els serveis a les empreses
Tram. 314-00755/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1323 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat 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: 

En relació amb el Pla «30 compromisos per a l’ocupació, 
el teixit econòmic i el desenvolupament social de Cata-
lunya», de 17 de desembre de 2009, interessa conèixer 
a aquest diputat, quin és el capteniment del Govern res-
pecte a l’actuació: 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació relativa a l’establiment de 
garanties públiques en les operacions de 
conversió de préstecs hipotecaris en con-
tractes de lloguer
Tram. 314-00759/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1327 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat 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: 

En relació amb el Pla «30 compromisos per a l’ocupació, 
el teixit econòmic i el desenvolupament social de Cata-
lunya», de 17 de desembre de 2009, interessa conèixer 
a aquest diputat, quin és el capteniment del Govern res-
pecte a l’actuació: 

– Establir garanties públiques a les operacions de con-
versió de préstecs hipotecaris en contractes de lloguer.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació relativa a la destinació de 
75 milions d’euros a reforçar els ajuts al pa-
gament del lloguer
Tram. 314-00760/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1328 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat 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: 

En relació amb el Pla «30 compromisos per a l’ocupació, 
el teixit econòmic i el desenvolupament social de Cata-
lunya», de 17 de desembre de 2009, interessa conèixer 
a aquest diputat, quin és el capteniment del Govern res-
pecte a l’actuació: 

144 del Reglament del Parlament, formula la següent 
pregunta al Govern, per tal que sigui contestada per es-
crit: 

En relació amb el Pla «30 compromisos per a l’ocupació, 
el teixit econòmic i el desenvolupament social de Cata-
lunya», de 17 de desembre de 2009, interessa conèixer 
a aquest diputat, quin és el capteniment del Govern res-
pecte a l’actuació: 

– Destinar 83 milions al desenvolupament d’actuacions 
de foment del estalvi i la eficiència energètica, les energi-
es renovables i de l’ocupació vinculada a nous sectors de 
desenvolupament en l’àmbit energètic.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació relativa a la destinació de 
300 milions d’euros al Pla per al dret a l’ha-
bitatge 2009-2012
Tram. 314-00758/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1326 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat 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: 

En relació amb el Pla «30 compromisos per a l’ocupació, 
el teixit econòmic i el desenvolupament social de Cata-
lunya», de 17 de desembre de 2009, interessa conèixer 
a aquest diputat, quin és el capteniment del Govern res-
pecte a l’actuació: 

– Destinar 300 milions d’euros anuals al desplegament 
del Pla per al Dret per a l’Habitatge 2009-2012.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC
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En relació amb el Pla «30 compromisos per a l’ocupació, 
el teixit econòmic i el desenvolupament social de Cata-
lunya», de 17 de desembre de 2009, interessa conèixer 
a aquest diputat, quin és el capteniment del Govern res-
pecte a l’actuació: 

– Destinar 2 milions d’euros a reforçar de la Xarxa d’Ha-
bitatges d’inclusió.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació relativa a la destinació de 
1.029 milions d’euros per a millorar el finan-
çament de les empreses
Tram. 314-00763/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1331 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat 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: 

En relació amb el Pla «30 compromisos per a l’ocupació, 
el teixit econòmic i el desenvolupament social de Cata-
lunya», de 17 de desembre de 2009, interessa conèixer 
a aquest diputat, quin és el capteniment del Govern res-
pecte a l’actuació: 

– Destinar 1.029 milions per millorar el finançament de 
les empreses.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

– Destinar 75 milions d’euros a reforçar els ajuts al paga-
ment del lloguer.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació relativa a la destinació de 5 
milions d’euros a reforçar els ajuts d’emer-
gència per al pagament de l’habitatge
Tram. 314-00761/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1329 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat 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: 

En relació amb el Pla «30 compromisos per a l’ocupació, 
el teixit econòmic i el desenvolupament social de Cata-
lunya», de 17 de desembre de 2009, interessa conèixer 
a aquest diputat, quin és el capteniment del Govern res-
pecte a l’actuació: 

– Destinar 5 milions d’euros a reforçar els ajuts d’emer-
gència per al pagament de l’habitatge.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació relativa a la destinació de 
2 milions d’euros a reforçar la Xarxa d’Habi-
tatges d’Inclusió
Tram. 314-00762/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1330 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat 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: 
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– Destinar 1.760 milions a augmentar la liquiditat del 
mercat financer.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació relativa a la destinació de 
108 milions d’euros a estimular l’activitat in-
dustrial
Tram. 314-00766/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1334 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat 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: 

En relació amb el Pla «30 compromisos per a l’ocupació, 
el teixit econòmic i el desenvolupament social de Cata-
lunya», de 17 de desembre de 2009, interessa conèixer 
a aquest diputat, quin és el capteniment del Govern res-
pecte a l’actuació: 

– Destinar 108 milions a estimular l’activitat industrial.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació relativa a la destinació de 
100,2 milions d’euros a potenciar l’agència 
ACC1Ó
Tram. 314-00767/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1335 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat 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: 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació relativa a afavorir la liqui-
ditat dels proveïdors de la Generalitat amb 
una nova línia de confirmació de pagaments
Tram. 314-00764/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1332 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat 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: 

En relació amb el Pla «30 compromisos per a l’ocupació, 
el teixit econòmic i el desenvolupament social de Cata-
lunya», de 17 de desembre de 2009, interessa conèixer 
a aquest diputat, quin és el capteniment del Govern res-
pecte a l’actuació: 

– Afavorir la liquiditat als proveïdors de la Generalitat 
amb la nova línia de confirming.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació relativa a la destinació de 
1.760 milions d’euros a augmentar la liquidi-
tat del mercat financer
Tram. 314-00765/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1333 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat 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: 

En relació amb el Pla «30 compromisos per a l’ocupació, 
el teixit econòmic i el desenvolupament social de Cata-
lunya», de 17 de desembre de 2009, interessa conèixer 
a aquest diputat, quin és el capteniment del Govern res-
pecte a l’actuació: 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació relativa a la destinació de 
86 milions d’euros a potenciar les polítiques 
sectorials actives
Tram. 314-00769/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1337 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat 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: 

En relació amb el Pla «30 compromisos per a l’ocupació, 
el teixit econòmic i el desenvolupament social de Cata-
lunya», de 17 de desembre de 2009, interessa conèixer 
a aquest diputat, quin és el capteniment del Govern res-
pecte a l’actuació: 

– Destinar 86 milions a potenciar les polítiques sectori-
als actives

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació relativa a l’increment de 
prestacions de la Cartera de serveis socials 
2010-2011 destinades a les persones en si-
tuació de dependència
Tram. 314-00770/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1338 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat 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: 

En relació amb el Pla «30 compromisos per a l’ocupació, 
el teixit econòmic i el desenvolupament social de Cata-
lunya», de 17 de desembre de 2009, interessa conèixer 
a aquest diputat, quin és el capteniment del Govern res-
pecte a l’actuació: 

– La Cartera de Serveis Socials 2010-2011 preveurà un 
increment de prestacions destinades a les persones en 
situació de dependència i comptarà amb un pressupost 

En relació amb el Pla «30 compromisos per a l’ocupació, 
el teixit econòmic i el desenvolupament social de Cata-
lunya», de 17 de desembre de 2009, interessa conèixer 
a aquest diputat, quin és el capteniment del Govern res-
pecte a l’actuació: 

– Potenciar l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana 
(ACC1Ó) amb 100,2 milions d’euros.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació relativa a la destinació de 
22 milions d’euros a consolidar Avançsa
Tram. 314-00768/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1336 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat 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: 

En relació amb el Pla «30 compromisos per a l’ocupació, 
el teixit econòmic i el desenvolupament social de Cata-
lunya», de 17 de desembre de 2009, interessa conèixer 
a aquest diputat, quin és el capteniment del Govern res-
pecte a l’actuació: 

– Consolidar Avançsa amb 22 milions d’euros.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC
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del Reglament del Parlament, formula la següent pregun-
ta al Govern, per tal que sigui contestada per escrit: 

Coneguda pels mitjans de comunicació i posteriorment 
per les declaracions realitzades pel conseller d’Empresa 
i Ocupació, la decisió de l’empresa Yamaha de tancar la 
seva planta de producció a Palau-Solità i Plegamans, in-
teressa conèixer a aquest diputat: 

– Abans de realitzar les declaracions davant la premsa el 
passat dia 26 de gener, el conseller d’Empresa i Ocupa-
ció es va reunir amb els representants dels treballadors 
per conèixer la seva posició, arguments i neguits sobre 
l’anunci que acabaven de conèixer a través dels mitjans 
de comunicació?

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius de Yamaha per a anunciar 
el tancament de la planta de producció de 
Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental) 
i sobre les gestions del Govern
Tram. 314-00773/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1353 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Collboni Cuadrado, diputat 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: 

Coneguda pels mitjans de comunicació i posteriorment 
per les declaracions realitzades pel conseller d’Empresa 
i Ocupació, la decisió de l’empresa Yamaha de tancar la 
seva planta de producció a Palau-Solità i Plegamans, in-
teressa conèixer a aquest diputat: 

– Quins són els motius econòmics que argumenta l’em-
presa per prendre aquesta decisió?

– Quines gestions va realitzar el Govern en el moment 
de conèixer la decisió per intentar fer que l’empresa la 
reconsiderés i intentar salvar així els llocs de treball que 
hi ha en joc? 

– Coneix el conseller d’Empresa i Ocupació si el Presi-
dent de la Generalitat té intenció de viatjar al Japó per 
realitzar les gestions oportunes que permetin que l’em-
presa reconsideri la seva decisió?

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

d’un mínim de 1.900 milions d’euros, un 33% més que 
la cartera anterior.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actuació relativa a la destinació de 
56 milions d’euros a reforçar els recursos en 
l’àmbit de l’atenció social bàsica per mitjà 
dels ens locals
Tram. 314-00771/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1339 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Jaume Collboni Cuadrado, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament del Parlament, formula la següent pregun-
ta al Govern, per tal que sigui contestada per escrit: 

En relació amb el Pla «30 compromisos per a l’ocupació, 
el teixit econòmic i el desenvolupament social de Cata-
lunya», de 17 de desembre de 2009, interessa conèixer 
a aquest diputat, quin és el capteniment del Govern res-
pecte a l’actuació: 

– Reforçar amb 56 milions d’euros els recursos en l’àm-
bit de l’atenció social bàsica a través dels ens locals.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reunió del conseller d’Empresa i 
Ocupació amb els representants dels treba-
lladors de Yamaha davant l’anunci de tan-
cament de la planta de producció de Palau-
solità i Plegamans (Vallès Occidental)
Tram. 314-00772/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1352 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Collboni Cuadrado, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
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– Com afectarà a l’escolarització, formació, o activitat 
laborals dels joves que és vol traslladar a un altre centre 
d’àmbit rural, del CRAE de Salt?

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2011

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de joves tutelats que hi ha 
al CRAE de Salt (Gironès) i el nombre de jo-
ves que es traslladaran
Tram. 314-00776/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1357 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya d’acord amb 
el que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra formula la següent pregunta per escrit al Govern 
sobre el CRAE de Salt

– Quants joves adolescents tutelats hi ha actualment al 
CRAE de Salt? Quants d’aquests menors pensa traslla-
dar?

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2011

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els centres als quals seran traslladats 
els joves del CRAE de Salt (Gironès)
Tram. 314-00777/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1358 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya d’acord amb 
el que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra formula la següent pregunta per escrit al Govern 
sobre el sobre trasllat dels joves adolescents del CRAE 
de Salt

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data en què el Departament d’Em-
presa i Ocupació va conèixer la decisió de 
Yamaha de tancar la planta de producció de 
Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental)
Tram. 314-00774/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1354 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Collboni Cuadrado, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament del Parlament, formula la següent pregun-
ta al Govern, per tal que sigui contestada per escrit: 

Coneguda pels mitjans de comunicació i posteriorment 
per les declaracions realitzades pel conseller d’Empresa 
i Ocupació, la decisió de l’empresa Yamaha de tancar la 
seva planta de producció a Palau-Solità i Plegamans, in-
teressa conèixer a aquest diputat: 

– Quan va tenir coneixement el conseller d’Empresa i 
Ocupació de la decisió presa per l’empresa? Quan va co-
nèixer la decisió, no va considerar oportú instar a l’em-
presa a informar immediatament als treballadors o, en 
cas contrari, informar-los personalment?

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els efectes del trasllat a un altre cen-
tre en l’escolarització, la formació i les acti-
vitats laborals dels joves del CRAE de Salt 
(Gironès)
Tram. 314-00775/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1356 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya d’acord amb 
el que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra formula la següent pregunta per escrit al Govern 
sobre el CRAE de Salt
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– Com pensa el Govern resoldre l’abordatge dels temes 
pendents de l’Oficina Antifrau sense demora en absència 
del seu director i d’una persona substituta?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió legislativa amb relació a les 
polítiques de joc i espectacles
Tram. 314-00780/09

Formulació
Joan Ferran i Serafini, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1380 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Joan Ferran Serafini, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, formula la se-
güent pregunta al Govern, per tal que sigui contestada 
per escrit: 

– Quina és la previsió legislativa que contempla el Go-
vern de la Generalitat pel que fa a les polítiques de Joc i 
Espectacles de la seva competència?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2011

Joan Ferran Serafini
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la iniciativa de regulació de les políti-
ques de joc en línia a nivell estatal presenta-
da a les Corts Generals
Tram. 314-00781/09

Formulació
Joan Ferran i Serafini, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1381 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Joan Ferran Serafini, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, formula la se-
güent pregunta al Govern, per tal que sigui contestada 
per escrit: 

– El conseller ha informat que faria un trasllat dels joves 
adolescents del CRAE de Salt a altres centres d’àmbit 
rural; quins són aquests centres?

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2011

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de denúncies presentades 
a l’Oficina Antifrau de Catalunya del 21 de 
gener de 2011 ençà
Tram. 314-00778/09

Formulació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 1374 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya d’acord amb el 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra formula la següent pregunta per escrit al Govern 
sobre la quantitat de denuncies realitzades a l’Oficina 
Antifrau.

– Quantes denuncies han entrat a l’Oficina Antifrau des 
del 21 de gener?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la tramitació dels expedients pen-
dents de l’Oficina Antifrau de Catalunya
Tram. 314-00779/09

Formulació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 1375 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya d’acord amb el 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra formula la següent pregunta per escrit al Govern 
en relació a l’abordatge de temes pendents de l’Oficina 
Antifrau.
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– Una de les novetats més destacades del projecte 
d’EDAR Alt Maresme és la incorporació del tractament 
terciari de les aigües residuals, tot permetent l’aprofita-
ment de l’aigua depurada per a recarregar l’aqüífer pro-
fund de la Tordera. Fins quan s’ajornarà la construcció 
del tractament terciari i de la canalització de les aigües 
tractades fins al riu Tordera vinculades a la depuradora 
de l’Alt Maresme?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la restauració de l’entorn de l’estació 
depuradora d’aigües residuals de l’Alt Ma-
resme
Tram. 314-00784/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1384 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament 
de la Cambra formula la següent pregunta per escrit al 
Govern, sobre l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals 
(EDAR) de l’Alt Maresme

Davant de,anunci de l’ACA de modificar part del projecte 
de l’EDAR Alt Maresme, interessa saber a aquest diputat 
i el seu Grup Parlamentari:

– En quina data s’executarà la integració i restauració 
paisatgística i ambiental de l’equipament, ubicat dins el 
forat de l’antiga pedrera de Montpalau?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

– Quina opinió li mereix al Govern de la Generalitat la 
iniciativa, presentada a les Corts Generals, que pretén 
regular les polítiques de Joc Online a nivell estatal?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2011

Joan Ferran Serafini
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la possible regulació del joc en línia
Tram. 314-00782/09

Formulació
Joan Ferran i Serafini, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1382 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Joan Ferran Serafini, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, formula la se-
güent pregunta al Govern, per tal que sigui contestada 
per escrit: 

– Pensa el Govern de la Generalitat impulsar algun tipus 
de regulació al voltant de l’anomenat «Joc Online»? 

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2011

Joan Ferran Serafini
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ajornament del tractament terciari de 
les aigües residuals a l’estació depuradora 
d’aigües residuals de l’Alt Maresme
Tram. 314-00783/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1383 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament 
de la Cambra formula la següent pregunta per escrit al 
Govern, sobre l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals 
(EDAR) de l’Alt Maresme

Davant de,anunci de l’ACA de modificar part del projecte 
de l’EDAR Alt Maresme, interessa saber a aquest diputat 
i el seu Grup Parlamentari:
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els indicadors per a avaluar la gestió 
de les universitats i condicionar-ne el finan-
çament
Tram. 314-00787/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1387 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya d’acord amb el 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra formula la següent pregunta per escrit al Govern 
sobre el finançament de les universitats

– Quins indicadors utilitzarà el govern per avaluar la 
gestió de les universitats amb l’objectiu de condicio-
nar-ne el finançament?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els indicadors per a avaluar la recerca 
de les universitats i condicionar-ne el finan-
çament
Tram. 314-00788/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1388 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya d’acord amb el 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra formula la següent pregunta per escrit al Govern 
sobre el finançament de les universitats

– Quins indicadors utilitzarà el govern per avaluar la re-
cerca de les universitats amb l’objectiu de condicionar-ne 
el finançament?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la posada en funcionament d’un cen-
tre d’interpretació ambiental sobre el cicle 
de l’aigua a l’estació depuradora d’aigües 
residuals de l’Alt Maresme
Tram. 314-00785/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1385 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament 
de la Cambra formula la següent pregunta per escrit al 
Govern, sobre l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals 
(EDAR) de l’Alt Maresme

Davant de,anunci de l’ACA de modificar part del projecte 
de l’EDAR Alt Maresme, interessa saber a aquest diputat 
i el seu Grup Parlamentari:

– En quina data es posarà en funcionament d’un centre 
d’interpretació ambiental sobre el cicle de l’aigua?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el canvi del sistema d’accés a la uni-
versitat des dels cicles formatius
Tram. 314-00786/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1386 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya d’acord amb el 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra formula la següent pregunta per escrit al Govern 
sobre l’accés a la universitat des dels cicles formatius

– Quin és el capteniment del Govern respecte al canvi en 
el sistema d’accés a la universitat des dels cicles forma-
tius de grau superior?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la supressió dels ajuts que estableix 
l’article 5 de la Llei 18/1996, de relacions 
amb les comunitats catalanes a l’exterior
Tram. 314-00791/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1393 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra formula la següent pregunta per escrit al Govern, so-
bre les ajudes del Govern de la Generalitat a les Comuni-
tats Catalanes a l’Exterior.

Davant l’anunci de la supressió de les ajudes del Govern 
de la Generalitat a les Comunitats Catalanes a l’Exterior 
interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen-
tari:

– Quina és l’opinió del govern sobre l’adequació d’aques-
ta mesura a allò que preveu l’article 5 de la Llei 18/1996, 
de 27 de desembre, de relacions amb les comunitats ca-
talanes de l’exterior?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la supressió dels ajuts que estableix 
l’article 10 de la Llei 18/1996, de relacions 
amb les comunitats catalanes a l’exterior
Tram. 314-00792/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1394 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra formula la següent pregunta per escrit al Govern, so-
bre les ajudes del Govern de la Generalitat a les Comuni-
tats Catalanes a l’Exterior.

Davant l’anunci de la supressió de les ajudes del Govern 
de la Generalitat a les Comunitats Catalanes a l’Exterior 
interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen-
tari:

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els indicadors per a avaluar la docèn-
cia de les universitats i condicionar-ne el fi-
nançament
Tram. 314-00789/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1389 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya d’acord amb el 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra formula la següent pregunta per escrit al Govern 
sobre el finançament de les universitats

– Quins indicadors utilitzarà el govern per avaluar la 
docència de les universitats amb l’objectiu de condicio-
nar-ne el finançament?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la supressió dels ajuts que estableix 
l’article 2.f de la Llei 18/1996, de relacions 
amb les comunitats catalanes a l’exterior
Tram. 314-00790/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1392 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra formula la següent pregunta per escrit al Govern, so-
bre les ajudes del Govern de la Generalitat a les Comuni-
tats Catalanes a l’Exterior.

Davant l’anunci de la supressió de les ajudes del Govern 
de la Generalitat a les Comunitats Catalanes a l’Exterior 
interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamentari:

– Quina és l’opinió del govern sobre l’adequació d’aques-
ta mesura a allò que preveu l’article 2 lletra f de la Llei 
18/1996, de 27 de desembre, de relacions amb les comu-
nitats catalanes de l’exterior?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la supressió dels ajuts que estableix 
l’article 9.e de la Llei 18/1996, de relacions 
amb les comunitats catalanes a l’exterior
Tram. 314-00794/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1396 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra formula la següent pregunta per escrit al Govern, so-
bre les ajudes del Govern de la Generalitat a les Comuni-
tats Catalanes a l’Exterior.

Davant l’anunci de la supressió de les ajudes del Govern 
de la Generalitat a les Comunitats Catalanes a l’Exterior 
interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen-
tari:

– Quina és l’opinió del govern sobre l’adequació d’aques-
ta mesura a allò que preveu l’article 9 lletra e) de la Llei 
18/1996, de 27 de desembre, de relacions amb les comu-
nitats catalanes de l’exterior?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la supressió dels ajuts que estableix 
l’article 13 de l’Estatut d’Autonomia
Tram. 314-00795/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1397 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra formula la següent pregunta per escrit al Govern, so-
bre les ajudes del Govern de la Generalitat a les Comuni-
tats Catalanes a l’Exterior.

Davant l’anunci de la supressió de les ajudes del Govern 
de la Generalitat a les Comunitats Catalanes a l’Exterior 
interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen-
tari:

– Quina és l’opinió del govern sobre l’adequació d’aques-
ta mesura a allò que preveu l’article 10 de la Llei 18/1996, 
de 27 de desembre, de relacions amb les comunitats ca-
talanes de l’exterior?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la supressió dels ajuts que estableix 
l’article 11 de la Llei 18/1996, de relacions 
amb les comunitats catalanes a l’exterior
Tram. 314-00793/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1395 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra formula la següent pregunta per escrit al Govern, so-
bre les ajudes del Govern de la Generalitat a les Comuni-
tats Catalanes a l’Exterior.

Davant l’anunci de la supressió de les ajudes del Govern 
de la Generalitat a les Comunitats Catalanes a l’Exterior 
interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamen-
tari:

– Quina és l’opinió del govern sobre l’adequació d’aques-
ta mesura a allò que preveu l’article 11 de la Llei 18/1996, 
de 27 de desembre, de relacions amb les comunitats ca-
talanes de l’exterior?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC
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– Quina ha estat la despesa total, inclosa la generada 
pels acompanyants, del viatge del Conseller de Territori i 
Sostenibilitat a Estrasburg?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2011

Joan Ferran Serafini
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les persones que van acompanyar el 
conseller de Territori i Sostenibilitat a Es-
trasburg
Tram. 314-00798/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1402 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

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 del Parlament de Catalunya, 
formula la següent pregunta al Govern, per tal que sigui 
contestada per escrit: 

– Quines persones varen acompanyar al Conseller de 
Territori i Sostenibilitat en el seu viatge a Estrasburg?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2011

Roberto Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els càrrecs de les persones que van 
acompanyar el conseller de Territori i Soste-
nibilitat a Estrasburg
Tram. 314-00799/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1403 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

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 del Parlament de Catalunya, 
formula la següent pregunta al Govern, per tal que sigui 
contestada per escrit: 

– Quina és l’opinió del govern sobre l’adequació d’aques-
ta mesura a allò que preveu l’article 13 de l’Estatut d’Au-
tonomia de Catalunya?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el motiu del viatge del conseller de 
Territori i Sostenibilitat a Estrasburg
Tram. 314-00796/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1400 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

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 del Parlament de Catalunya, 
formula la següent pregunta al Govern, per tal que sigui 
contestada per escrit: 

– Quin va ser el motiu del viatge que va fer recentment el 
Conseller de Territori i Sostenibilitat a Estrasburg?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2011

Roberto Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost del viatge del conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat a Estrasburg
Tram. 314-00797/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1401 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

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 del Parlament de Catalunya, 
formula la següent pregunta al Govern, per tal que sigui 
contestada per escrit: 
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– Quin és el capteniment del Conseller de Territori i Sos-
tenibilitat respecte a les mesures adoptades pel Depar-
tament d’Interior en relació als 80 km/h, pel que fa als 
aspectes mediambientals?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2011

Joan Ferran Serafini
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de l’accidentalitat en les zo-
nes on s’ha aplicat la limitació de la velocitat 
a 80 km/h
Tram. 314-00802/09

Formulació
Joan Ferran i Serafini, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1406 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Joan Ferran Serafini, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, formula la se-
güent pregunta al Govern, per tal que sigui contestada 
per escrit: 

– Quina ha estat l’evolució de la sinistralitat en la zona 
d’aplicació de la limitació a circular a 80 km/h?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2011

Joan Ferran Serafini
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’efecte de l’aplicació de la limitació 
de la velocitat a 80 km/h en l’accidentalitat a 
l’àrea metropolitana de Barcelona
Tram. 314-00803/09

Formulació
Joan Ferran i Serafini, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1407 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Joan Ferran Serafini, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, formula la se-
güent pregunta al Govern, per tal que sigui contestada 
per escrit: 

– El Departament d’Interior considera significatives les 
variacions en la sinistralitat, el nombre de ferits greus i 
morts, després d’aplicar la limitació de velocitat en els 

– Quins càrrecs tenien les persones que varen acompa-
nyar al Conseller de Territori i Sostenibilitat en el seu 
viatge a Estrasburg?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2011

Roberto Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la missió de les persones que van 
acompanyar el conseller de Territori i Soste-
nibilitat a Estrasburg
Tram. 314-00800/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1404 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

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 del Parlament de Catalunya, 
formula la següent pregunta al Govern, per tal que sigui 
contestada per escrit: 

– Quina era la funció a desenvolupar de cadascuna de les 
persones que varen acompanyar al Conseller de Territori 
i Sostenibilitat en el seu viatge a Estrasburg?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2011

Roberto Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures mediambientals adopta-
des pel Departament d’Interior amb relació 
a la limitació de la velocitat a 80 km/h als ac-
cessos de Barcelona
Tram. 314-00801/09

Formulació
Joan Ferran i Serafini, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1405 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Joan Ferran Serafini, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, formula la se-
güent pregunta al Govern, per tal que sigui contestada 
per escrit: 
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güent pregunta al Govern, per tal que sigui contestada 
per escrit: 

– Davant de l’anunci fet pel Conseller d’Interior de re-
duir en un 25% les places de Mossos d’Esquadra previs-
tes per l’any 2011, quins territoris es veuran afectats per 
aquesta reducció?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2011

Joan Ferran Serafini
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les comissaries afectades per la re-
ducció del nombre de places de mossos 
d’esquadra previstes per al 2011
Tram. 314-00806/09

Formulació
Joan Ferran i Serafini, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1410 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Joan Ferran Serafini, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, formula la se-
güent pregunta al Govern, per tal que sigui contestada 
per escrit: 

– Davant de l’anunci fer pel Conseller d’Interior de redu-
ir en un 25% les places de Mossos d’Esquadra previstes 
per l’any 2011, quines Comissaries tindran menys efec-
tius dels previstos en el desplegament? 

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2011

Joan Ferran Serafini
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el criteri del Departament d’Interi-
or per a suprimir el Programa de seguretat 
contra la violència masclista
Tram. 314-00807/09

Formulació
Joan Ferran i Serafini, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1411 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Joan Ferran Serafini, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, formula la se-

accessos a Barcelona i a les ciutats de la primera coro-
na metropolitana? Creu que aquesta variació es deu a la 
mesura?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2011

Joan Ferran Serafini
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les conclusions de l’estudi del Servei 
Català de Trànsit sobre els efectes de la li-
mitació de la velocitat a l’àrea metropolitana 
de Barcelona
Tram. 314-00804/09

Formulació
Joan Ferran i Serafini, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1408 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Joan Ferran Serafini, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, formula la se-
güent pregunta al Govern, per tal que sigui contestada 
per escrit: 

– Quina valoració fa el Conseller d’Interior de les con-
clusions de l’estudi de seguiment realitzat pel Servei Ca-
talà de Trànsit, sobre la mesura de limitar la velocitat en 
els accessos a Barcelona i a les ciutats de la primera co-
rona metropolitana, tant pel que fa a la sinistralitat com 
a la contaminació?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2011

Joan Ferran Serafini
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les poblacions afectades per la re-
ducció del nombre de places de mossos 
d’esquadra previstes per al 2011
Tram. 314-00805/09

Formulació
Joan Ferran i Serafini, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1409 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Joan Ferran Serafini, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, formula la se-
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güent pregunta al Govern, per tal que sigui contestada 
per escrit: 

– La decisió de suprimir el Programa de seguretat contra 
la violència masclista, quines modificacions comporta 
pel que fa a l’estructura de personal de l’esmentat pro-
grama?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2011

Joan Ferran Serafini
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’òrgan del Departament d’Interior 
responsable de les polítiques de prevenció 
de la violència masclista
Tram. 314-00810/09

Formulació
Joan Ferran i Serafini, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1414 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Joan Ferran Serafini, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, formula la se-
güent pregunta al Govern, per tal que sigui contestada 
per escrit: 

– Quin òrgan del Departament d’Interior serà el respon-
sable de les polítiques de lluita contra la violència mas-
clista?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2011

Joan Ferran Serafini
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de les mesures adoptades pel 
Departament d’Interior amb relació a la limi-
tació de la velocitat a l’àrea metropolitana 
de Barcelona
Tram. 314-00811/09

Formulació
Joan Ferran i Serafini, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1415 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Joan Ferran Serafini, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, formula la se-

güent pregunta al Govern, per tal que sigui contestada 
per escrit: 

– Quin ha estat el criteri que ha portat al Departament 
d’Interior a suprimir el Programa de seguretat contra la 
violència masclista?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2011

Joan Ferran Serafini
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les modificacions en el pressupost 
del Programa de seguretat contra la violèn-
cia masclista arran de la supressió del pro-
grama
Tram. 314-00808/09

Formulació
Joan Ferran i Serafini, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1412 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Joan Ferran Serafini, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, formula la se-
güent pregunta al Govern, per tal que sigui contestada 
per escrit: 

– La decisió de suprimir el Programa de seguretat contra 
la violència masclista, quines modificacions comporta 
pel que fa al pressupost de l’esmentat programa?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2011

Joan Ferran Serafini
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les modificacions en l’estructura del 
personal del Programa de seguretat contra 
la violència masclista arran de la supressió 
del programa
Tram. 314-00809/09

Formulació
Joan Ferran i Serafini, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1413 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Joan Ferran Serafini, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, formula la se-
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– Qui va acompanyar el president de la Generalitat en el 
viatge que va fer a Madrid per reunir-se amb el rei?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2011

Joan Ferran Serafini
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els càrrecs de les persones que van 
acompanyar el president de la Generali-
tat en el seu viatge a Madrid per a reunir-se 
amb el rei
Tram. 314-00814/09

Formulació
Joan Ferran i Serafini, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1418 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Joan Ferran Serafini, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, formula la se-
güent pregunta al Govern, per tal que sigui contestada 
per escrit: 

– Quins càrrecs tenien les persones que varen acompa-
nyar el president de la Generalitat en el viatge que va fer 
a Madrid per reunir-se amb el rei?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2011

Joan Ferran Serafini
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la missió de les persones que van 
acompanyar el president de la Generali-
tat en el seu viatge a Madrid per a reunir-se 
amb el rei
Tram. 314-00815/09

Formulació
Joan Ferran i Serafini, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1419 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Joan Ferran Serafini, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, formula la se-
güent pregunta al Govern, per tal que sigui contestada 
per escrit: 

güent pregunta al Govern, per tal que sigui contestada 
per escrit: 

– Qui cost tindran les mesures que ha pres el Departa-
ment d’Interior pel que fa a la limitació de velocitat a les 
entrades de Barcelona i a la primera corona metropoli-
tana?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2011

Joan Ferran Serafini
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost del viatge del president de la 
Generalitat a Madrid per a reunir-se amb el 
rei
Tram. 314-00812/09

Formulació
Joan Ferran i Serafini, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1416 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Joan Ferran Serafini, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, formula la se-
güent pregunta al Govern, per tal que sigui contestada 
per escrit: 

– Quina ha estat la despesa total, inclosa la generada pels 
acompanyants, del viatge del President de la Generalitat 
a Madrid per reunir-se amb el rei?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2011

Joan Ferran Serafini
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les persones que van acompanyar el 
president de la Generalitat en el seu viatge a 
Madrid per a reunir-se amb el rei
Tram. 314-00813/09

Formulació
Joan Ferran i Serafini, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1417 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Joan Ferran Serafini, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, formula la se-
güent pregunta al Govern, per tal que sigui contestada 
per escrit: 
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Cambra, presenta la següent pregunta per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita: 

El fons Jeremie, instrument financer del Govern de Ca-
talunya, dins de la política regional europea, inverteix 
en productes financers de garantia i de capital enfocats a 
l’emprenedoria i la innovació.

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

– Quines són les inversions realitzades a través del fons 
Jeremie pel Govern de Catalunya durant els darrers tres 
anys?

Palau del Parlament, 27 de gener de 2011

Josep Enric Millo i Rocher

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els instruments financers de la Unió 
Europea aplicats del 2008 ençà per mitjà del 
VII Programa marc de la Unió Europea i el 
Pla d’innovació i competitivitat
Tram. 314-00818/09

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1428 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

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: 

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

– Quins instruments financers provinents de la Unió 
Europea a través del VII Programa Marc i el Programa 
d’Innovació i Competitivitat (PIC) a disposició de les 
regions membres per projectes innovadors s’han posat 
en marxa a Catalunya en els darrers tres anys, quines 
empreses o projectes s’han beneficiat i per quin import?

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2011

Josep Enric Millo i Rocher

– Quina era la funció a desenvolupar per les persones 
que varen acompanyar el president de la Generalitat en 
el seu viatge a Madrid per reunir-se amb el rei?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2011

Joan Ferran Serafini
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la inversió i la despesa efectuades 
mitjançant sistemes de capital de risc
Tram. 314-00816/09

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1426 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

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: 

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

1. Quina ha estat la inversió i la despesa realitzada pel 
Govern a través d’instruments de sistemes de capital 
risc?

2. Quines empreses han estat les beneficiades i per quins 
imports i projectes?

3. Quines són les previsions del nou Govern de la Gene-
ralitat en aquest àmbit?

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2011

Josep Enric Millo i Rocher

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les inversions realitzades mitjançant 
el fons Jeremie del 2008 ençà
Tram. 314-00817/09

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1427 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

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 
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A partir del mes de novembre de 2010 l’anterior Govern 
ja va començar a aplicar les primeres reduccions als pe-
atges per als vehicles lleugers que es desplacen habitu-
alment.

L’acord preveu,per tal de promoure la mobilitat sos-
tenible, reduccions dels peatges per als vehicles d’alta 
ocupació(amb 3 o més ocupants)

Pensa implementar el nou Govern aquests descomptes?

En cas afirmatiu, quan?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2011

Roberto Labandera Ganachipi 
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reducció dels peatges de l’autopis-
ta C-32 als vehicles amb baixa emissió de 
diòxid de carboni
Tram. 314-00821/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1434 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

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 13 d’abril de 2010 el Departament de Política 
Territorial i Obres públiques i el Consell Comarcal del 
Maresme van signar un document de bases per a la mi-
llora de la mobilitat al Maresme

Aquest acord proposava la reformulació dels sistema de 
peatge de la C-32 amb l’objectiu de transformar-lo en un 
element regulador de la mobilitat.

A partir del mes de novembre de 2010 l’anterior Govern 
ja va començar a aplicar les primeres reduccions als pe-
atges per als vehicles lleugers que es desplacen habitu-
alment.

L’acord preveu, per tal de promoure la mobilitat sosteni-
ble, reduccions dels peatges per als vehicles amb emissió 
baixa de CO

2
:

Pensa implementar el nou Govern aquests descomptes?

En cas afirmatiu, quan?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2011

Roberto Labandera Ganachipi 
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’activitat de la Comissió Interdepar-
tamental d’Instruments Financers per a 
l’Emprenedoria del 2008 ençà
Tram. 314-00819/09

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1429 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

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: 

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

1. Quina ha estat l’activitat de la Comissió Interdeparta-
mental d’instruments financers per a l’emprenedoria en 
els darrers tres anys?

2. Quins productes financers i programes de suport als 
emprenedors per trobar finançament s’han portat a terme?

3. Quines són les previsions del nou Govern en aquest 
àmbit?

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2011

Josep Enric Millo i Rocher

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reducció dels peatges de l’autopis-
ta C-32 als vehicles d’alta ocupació
Tram. 314-00820/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1433 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

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 13 d’abril de 2010 el Departament de Política 
Territorial i Obres públiques i el Consell Comarcal del 
Maresme van signar un document de bases per a la mi-
llora de la mobilitat al Maresme

Aquest acord proposava la reformulació dels sistema de 
peatge de la C-32 amb l’objectiu de transformar-lo en un 
element regulador de la mobilitat.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les declaracions del secretari general 
adjunt de Convergència Democràtica de Ca-
talunya relatives al pagament de les nòmi-
nes dels funcionaris
Tram. 314-00824/09

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1437 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

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, formula la 
següent pregunta al Govern, per tal que sigui contestada 
per escrit: 

El passat 1 de febrer de 2011, el President del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió i Secretari General 
Adjunt de Convergència Democràtica de Catalunya, el 
diputat Oriol Pujol i Ferrusola, va declarar en una entre-
vista a COM Ràdio que la situació financera de la Gene-
ralitat era tan dramàtica que pràcticament no es podien 
pagar les nòmines.

– Interessa saber a aquesta diputada si el conseller d’Eco-
nomia i Coneixement comparteix aquestes afirmacions?

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2011

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo 
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’oportunitat de les declaracions del 
secretari general adjunt de Convergència 
Democràtica de Catalunya relatives al paga-
ment de les nòmines dels funcionaris
Tram. 314-00825/09

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1438 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

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, formula la 
següent pregunta al Govern, per tal que sigui contestada 
per escrit: 

El passat 1 de febrer de 2011, el President del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió i Secretari General 
Adjunt de Convergència Democràtica de Catalunya, el 
diputat Oriol Pujol i Ferrusola, va declarar en una entre-
vista a COM Ràdio que la situació financera de la Gene-

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reformulació del sistema de peatge 
de l’autopista C-32
Tram. 314-00822/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1435 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

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 13 d’abril de 2010 el Departament de Política 
Territorial i Obres públiques i el Consell Comarcal del 
Maresme van signar un document de bases per a la mi-
llora de la mobilitat al Maresme

Aquest acord proposava la reformulació dels sistema de 
peatge de la C-32 amb l’objectiu de transformar-lo en un 
element regulador de la mobilitat.

– Està d’acord el conseller de Territori i Sostenibilitat 
amb aquesta proposta de reformulació del peatge?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2011

Roberto Labandera Ganachipi 
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la continuïtat de l’acord per a la millo-
ra de la mobilitat al Maresme
Tram. 314-00823/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1436 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

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 13 d’abril de 2010 el Departament de Política 
Territorial i Obres públiques i el Consell Comarcal del 
Maresme van signar un document de bases per a la mi-
llora de la mobilitat al Maresme

– Donarà continuïtat el Departament de Territori i Soste-
nibilitat a l’acord signat?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2011

Roberto Labandera Ganachipi 
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el manteniment de la concessió del 
crèdit de 300.000 euros a la Societat Cultu-
ral Sant Jaume de Premià de Dalt (Maresme) 
per a obres
Tram. 314-00827/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1442 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya d’acord amb el 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra formula la següent pregunta per escrit al Govern 
sobre la Societat Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt:

– El Govern de la Generalitat té previst mantenir la 
concessió, a través d’un acord entre la Secretaria d’Ac-
ció Ciutadana i l’Institut Català de Finances, del crèdit 
de 300.000 euros a la Societat Cultural Sant Jaume de 
Premià de Dalt (Maresme) per a les obres d’adequació i 
reforma del seu teatre?

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’oferta de formació professional a 
Malgrat de Mar (Maresme)
Tram. 314-00828/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1443 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya d’acord amb el 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra formula la següent pregunta per escrit al Govern 
sobre la formació professional de Malgrat de Mar:

– Quin és el capteniment del govern de la Generalitat 
respecte a l’oferta de formació professional del municipi 
de Malgrat de Mar (Maresme)?

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

ralitat era tan dramàtica que pràcticament no es podien 
pagar les nòmines.

– Interessa saber a aquesta diputada si el conseller d’Eco-
nomia i Coneixement considera oportunes i responsables 
aquestes declaracions?

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2011

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo 
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les repercussions en els mercats fi-
nancers de les declaracions del secretari 
general adjunt de Convergència Democràti-
ca de Catalunya relatives al pagament de les 
nòmines dels funcionaris
Tram. 314-00826/09

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1439 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

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, formula la 
següent pregunta al Govern, per tal que sigui contestada 
per escrit: 

El passat 1 de febrer de 2011, el President del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió i Secretari General 
Adjunt de Convergència Democràtica de Catalunya, el 
diputat Oriol Pujol i Ferrusola, va declarar en una entre-
vista a COM Ràdio que la situació financera de la Gene-
ralitat era tan dramàtica que pràcticament no es podien 
pagar les nòmines.

– Interessa saber a aquesta diputada quines repercus-
sions creu el conseller d’Economia i Coneixement que 
poden tenir aquestes declaracions sobre la confiança dels 
mercats en les finances de la Generalitat?

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2011

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo 
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els efectes del Pla de reequilibri eco-
nòmic i financer de la Generalitat 2011 en la 
construcció de l’Institut Pineda de Mar
Tram. 314-00831/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1446 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya d’acord amb el 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra formula la següent pregunta per escrit al Govern 
sobre la construcció de l’edifici IES Pineda de Mar:

– Els criteris establerts al document Plan económico-
financiero de reequilibrio de la comunidad autónoma 
de Catalunya 2011-2013 afectaran a la construcció de 
l’edifici IES Pineda de Mar, obra adjudicada en data 21 
d’octubre de 2010?

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la inversió prevista per a la millora del 
rendiment acadèmic dels joves tutelats
Tram. 314-00832/09

Formulació
Eva Maria Granados Galiano, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1448 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Eva Granados Galiano, 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: 

– Quines seran les actuacions del Govern per millorar el 
rendiment acadèmic de les persones joves tutelades per 
la Generalitat de Catalunya? Amb quina inversió econò-
mica?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2011

Eva Granados Galiano
Diputada del  GP Socialista

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a la millora de l’Es-
cola El Pi Gros, de Sant Cebrià de Vallalta 
(Maresme)
Tram. 314-00829/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1444 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya d’acord amb el 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra formula la següent pregunta per escrit al Govern 
sobre el CEIP de Sant Cebrià de Vallalta:

– Quines actuacions té previstes el govern pel que fa a la 
millora del CEIP El Pi Gros de Sant Cebrià de Vallalta 
(Maresme)?

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per al restabliment 
del servei de pediatria al consultori local de 
Sant Cebrià de Vallalta (Maresme)
Tram. 314-00830/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1445 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya d’acord amb el 
que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la 
Cambra formula la següent pregunta per escrit al Govern 
sobre el CAP Sant Cebrià de Vallalta:

– Quines actuacions porta a terme el govern de la Gene-
ralitat per al restabliment del servei de pediatria al CAP 
Sant Cebrià de Vallalta (Maresme)?

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’actualització de l’indicador de renda 
de suficiència de Catalunya el 2011
Tram. 314-00835/09

Formulació
Eva Maria Granados Galiano, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1451 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Eva Granados Galiano, 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: 

– Quins són els criteris del Govern pel que fa a l’actualit-
zació de l’IRSC pel 2011?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2011

Eva Granados Galiano
Diputada del  GP Socialista

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les raons de la revocació del compro-
mís amb l’Ajuntament de Canovelles (Vallès 
Oriental) per a la reconversió de l’Escola Ja-
cint Verdaguer en un institut escola
Tram. 314-00836/09

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1452 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

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 del Parlament de Catalunya, formula la 
següent pregunta al Govern, per tal que sigui contestada 
per escrit: 

– Quines són les raons de la revocació del compromís 
conjunt entre la Conselleria d’Ensenyament i l’Ajunta-
ment de Canovelles que havien de reconvertir l’escola Ja-
cint Verdaguer d’aquest municipi en un centre 3-16 anys?

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2011

Jordi Terrades Santacreu 
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la participació en l’Any Europeu del 
Voluntariat 2011 i en l’Any Internacional dels 
Voluntaris 01+10
Tram. 314-00833/09

Formulació
Eva Maria Granados Galiano, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1449 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Eva Granados Galiano, 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: 

– Quines seran les actuacions del Govern en la celebra-
ció enguany de l’Any Europeu del Voluntariat i de l’Any 
Internacional dels Voluntaris 01+10, amb què es vol 
commemorar el desè aniversari de l’Any Internacional 
dels Voluntaris de 2001?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2011

Eva Granados Galiano
Diputada del  GP Socialista

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el desplegament de la Llei 18/2003, de 
suport a les famílies
Tram. 314-00834/09

Formulació
Eva Maria Granados Galiano, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1450 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Eva Granados Galiano, 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: 

– Quin desplegament de la Llei 18/2003 de suport a les 
famílies farà el Govern, amb quins objectius i amb quins 
recursos? En quins terminis?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2011

Eva Granados Galiano
Diputada del  GP Socialista
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els temes de la reunió de l’òrgan mixt 
de coordinació i control Generalitat de Ca-
talunya - Renfe Operadora
Tram. 314-00839/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1458 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

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 dimecres 2 de febrer es va reunir l’Òrgan mixt 
de coordinació i control Generalitat de Catalunya - Ren-
fe Operadora. La reunió va ser presidida pel Conseller de 
Territori i Sostenibilitat.

– Quins temes es van tractar durant la reunió?

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2011

Roberto Labandera Ganachipi 
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les demandes del conseller de Territo-
ri i Sostenibilitat a Renfe Operadora a la re-
unió de l’òrgan mixt de coordinació i control 
Generalitat de Catalunya - Renfe Operadora
Tram. 314-00840/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1459 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

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 dimecres 2 de febrer es va reunir l’Òrgan mixt 
de coordinació i control Generalitat de Catalunya - Ren-
fe Operadora. La reunió va ser presidida pel Conseller de 
Territori i Sostenibilitat.

– Quines demandes va fer el Conseller a Renfe Opera-
dora?

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2011

Roberto Labandera Ganachipi 
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la solució a la massificació de l’Ins-
titut Bellula de Canovelles (Vallès Oriental) 
arran de la revocació de la reconversió de 
l’Escola Jacint Verdaguer en un institut es-
cola
Tram. 314-00837/09

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1453 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

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 del Parlament de Catalunya, formula la 
següent pregunta al Govern, per tal que sigui contestada 
per escrit: 

– Com pensa solucionar la saturació d’alumnes a l’ins-
titut Bellulla de Canovelles, un cop revocat el compro-
mís entre el departament i l’Ajuntament de Canovelles de 
reconvertir l’escola Jacint Verdaguer en un centre 3-16 
anys?

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2011

Jordi Terrades Santacreu 
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la valoració del conseller de Territori i 
Sostenibilitat de la reunió de l’òrgan mixt de 
coordinació i control Generalitat de Catalu-
nya - Renfe Operadora
Tram. 314-00838/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1457 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

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 dimecres 2 de febrer es va reunir l’Òrgan mixt 
de coordinació i control Generalitat de Catalunya - Ren-
fe Operadora. La reunió va ser presidida pel Conseller de 
Territori i Sostenibilitat.

– Quina valoració fa el Conseller de la reunió? 

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2011

Roberto Labandera Ganachipi 
Diputat del GP SOC
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– En relació amb els tren regionals quines accions es van 
acordar per tal de millorar el servei durant el 2011?

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2011

Roberto Labandera Ganachipi 
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’anàlisi de la proposta de contracte-
programa en el marc de la reunió de l’òrgan 
mixt de coordinació i control Generalitat de 
Catalunya - Renfe Operadora
Tram. 314-00843/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1462 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

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 dimecres 2 de febrer es va reunir l’Òrgan mixt 
de coordinació i control Generalitat de Catalunya - Ren-
fe Operadora. La reunió va ser presidida pel Conseller de 
Territori i Sostenibilitat.

– Ha analitzat el Departament la proposta de contracte-
programa?

– Quan temps s’ha pres el Govern per analitzar-lo?

– Ha arribat el Govern a alguna conclusió?

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2011

Roberto Labandera Ganachipi 
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la repercussió del Pla de reequilibri 
econòmic i financer de la Generalitat per al 
2011 en les inversions al Maresme
Tram. 314-00844/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1463 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les declaracions del conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat relatives a la continuïtat 
de Renfe com a operador del servei a la re-
unió de l’òrgan mixt de coordinació i control 
Generalitat de Catalunya - Renfe Operadora
Tram. 314-00841/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1460 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

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 dimecres 2 de febrer es va reunir l’Òrgan mixt 
de coordinació i control Generalitat de Catalunya - Ren-
fe Operadora. La reunió va ser presidida pel Conseller de 
Territori i Sostenibilitat.

Donades les declaracions públiques del Conseller amb 
relació a la continuïtat de Renfe com a operador del ser-
vei.

– Va ser aquest un dels temes tractats a la reunió?

– Va expressar el Conseller a Renfe operadora la seva 
voluntat de canviar d’operador l’any 2012?

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2011

Roberto Labandera Ganachipi 
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions per a millorar el servei de 
trens regionals el 2011 acordades a la reu-
nió de l’òrgan mixt de coordinació i control 
Generalitat de Catalunya - Renfe Operadora
Tram. 314-00842/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1461 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

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 dimecres 2 de febrer es va reunir l’Òrgan mixt 
de coordinació i control Generalitat de Catalunya - Ren-
fe Operadora. La reunió va ser presidida pel Conseller de 
Territori i Sostenibilitat.

– 
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el que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de 
la Cambra formula la següent pregunta per escrit al Go-
vern, sobre la recuperació de platges al Baix Maresme.

– Quin és el capteniment del govern de la Generalitat 
respecte a les mesures per a la recuperació de les platges 
del Baix Maresme?

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la protecció del delta del Tordera
Tram. 314-00847/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1466 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de 
la Cambra formula la següent pregunta per escrit al Go-
vern, sobre el delta del Tordera.

– Quin és el capteniment del govern de la Generalitat 
respecte a la protecció del delta del Tordera?

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les causes de l’incendi a l’Institut Pere 
Mata, de Reus (Baix Camp), la nit del 2 al 3 
de febrer de 2011
Tram. 314-00848/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1469 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Josep Maria Sabaté i Guasch, diputat del Grup Par-
lamentari Socialista, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament del Parlament, formula la se-
güent pregunta al Govern, per tal que sigui contestada 
per escrit: 

la Cambra formula la següent pregunta per escrit al Go-
vern, sobre la incidència del Plan económico-financiero 
de reequilibrio de la comunidad autónoma de Catalunya 
2011-2013 al Maresme

– Quines inversions previstes a la comarca del Maresme 
es veuran afectades pels criteris establerts al document 
Plan económico-financiero de reequilibrio de la comuni-
dad autónoma de Catalunya 2011-2013 presentat pel Go-
vern de la Generalitat al Ministeri d’Economia i Hisenda 
del govern espanyol?

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la promoció de la marca turística Cos-
ta de Barcelona - Maresme
Tram. 314-00845/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1464 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de 
la Cambra formula la següent pregunta per escrit al Go-
vern, sobre la marca turística Costa de Barcelona-Ma-
resme.

– Quin és el capteniment del govern de la Generalitat 
respecte al manteniment i desenvolupament de la marca 
turística Costa de Barcelona-Maresme?

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a la recuperació de 
les platges del Baix Maresme
Tram. 314-00846/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1465 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 

– 
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– Quina és la relació de les inversions en obres i instal-
lacions de l’Institut Pere Mata de Reus respecte el seu 
volum de despesa del compte d’explotació dels últims  
10 anys?

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2011

Josep Maria Sabaté i Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la valoració del conseller de Salut 
amb relació a la supressió del límit de 80 km 
als accessos de Barcelona i les repercussi-
ons que tindrà en la salut de les persones
Tram. 314-00851/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1472 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de 
la Cambra, formula la següent pregunta per escrit al Go-
vern sobre l’eliminació dels 80km/h:

– Quina és la valoració que el MH conseller Boi Ruiz i el 
seu departament fa sobre l’eliminació dels 80 km/h i les 
repercussions que aquesta mesura tindrà sobre la salut de 
les persones de l’àrea metropolitana?

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2011

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el replantejament de la productivitat 
dels professionals de la salut anunciat pel 
conseller de Salut
Tram. 314-00852/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1473 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de 
la Cambra, formula la següent pregunta per escrit al Go-
vern sobre la productivitat dels professionals de la salut:

– Què ha provocat l’incendi succeït a l’Institut Pere Mata 
de Reus la nit del 2 al 3 de febrer de 2011?

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2011

Josep Maria Sabaté i Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució de la contractació del Ser-
vei Català de la Salut i de l’ICASS amb l’Ins-
titut Pere Mata, de Reus (Baix Camp), del 
2006 ençà
Tram. 314-00849/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1470 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Josep Maria Sabaté i Guasch, diputat del Grup Par-
lamentari Socialista, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament del Parlament, formula la se-
güent pregunta al Govern, per tal que sigui contestada 
per escrit: 

– Quina és l’evolució de la contractació del Servei Català 
de Salut i l’ICASS dels últims cinc anys amb l’Institut 
Pere Mata de Reus i els organismes i empreses vincu-
lats?

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2011

Josep Maria Sabaté i Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les inversions en obres i instal·lacions 
de l’Institut Pere Mata, de Reus (Baix Camp), 
i el volum de despesa del seu compte d’ex-
plotació del 2001 ençà
Tram. 314-00850/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1471 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Josep Maria Sabaté i Guasch, diputat del Grup Par-
lamentari Socialista, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament del Parlament, formula la se-
güent pregunta al Govern, per tal que sigui contestada 
per escrit: 
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L’Institut Català de la Salut ha realitzat uns díptics in-
formatius sobre la lactància pels usuaris del Camp de 
Tarragona. Aquest díptic ha estat realitzat en català i en 
àrab.

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

1. Quins són els motius pels quals el Institut Català de la 
Salut ha realitzat aquests díptics en català i en àrab i ha 
exclòs altres llengües i en concret ha exclòs el castellà?

2. Quin ha estat el cost del díptic?

3. Té previst el Govern donar la mateixa informació tam-
bé en castellà i en altres llengües?

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2011

Rafael Luna Vivas

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la modificació del Decret 75/2007, re-
latiu a l’admissió de l’alumnat en centres su-
fragats amb fons públics, per a regular el 
procediment de matriculació del curs 2010-
2011
Tram. 314-00855/09

Formulació
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1479 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, diputada 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.

– Donat que el Decret d’admissió de l’alumnat als centres 
en els ensenyaments sufragats amb fons públics 75/2007 
és encara vigent per a la regulació del procediment de 
matriculació del curs 2010/2011, com pensa el govern de 
la Generalitat modificar els criteris d’admissió tal com 
ha anunciat, sense modificar el Decret?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2011

Dolors Camats i Luis
Diputada

– Durant la compareixença del 3 de febrer del MH con-
seller Boi Ruiz aquest ha anunciat que pensa replantejar 
la productivitat dels professionals. Com ho pensa fer?

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2011

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les retallades dels ajuts a les comuni-
tats catalanes a l’exterior
Tram. 314-00853/09

Formulació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1474 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà i Solsona, 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.

– Quin és, la motivació i l’abast de les retallades, cancel-
lacions, retards o suspensió de les convocatòries de be-
ques, subvencions ordinàries i extraordinàries i d’altres 
mecanismes i línies d’ajuda per les Comunitats Catala-
nes a l’exterior, anunciades pel Govern i quins efectes 
tindran sobre les ja convocades?

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2011

Salvador Milà i Solsona
Diputat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els díptics relatius a la lactància divul-
gats en llengües catalana i àrab per l’Institut 
Català de la Salut
Tram. 314-00854/09

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1475 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna i Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la consulta al Consell Escolar de Ca-
talunya prèviament a la modificació del De-
cret 75/2007, relatiu a l’admissió de l’alum-
nat en centres sufragats amb fons públics
Tram. 314-00858/09

Formulació
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1482 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, diputada 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.

– Ha consultat el Govern de la Generalitat amb el Con-
sell Escolar de Catalunya per tal de fer una modificació 
del Decret d’admissió d’alumnes, tal i com preceptiva-
ment cal fer?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2011

Dolors Camats i Luis
Diputada

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la consulta als òrgans de representa-
ció dels centres sobre l’atorgament de punts 
als fills d’exalumnes en el procés d’admissió 
als centres
Tram. 314-00859/09

Formulació
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1483 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, diputada 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.

– Ha consultat el Govern de la Generalitat, en tant que ti-
tular dels centres públics, la mesura d’atorgar 5 punts en el 
procés d’admissió d’alumnes als fills o filles d’exalumnes 
del centre, amb algun òrgan de representació dels centres?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2011

Dolors Camats i Luis
Diputada

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la modificació de l’article 9.2 del De-
cret 75/2007, relatiu a l’admissió de l’alum-
nat en centres sufragats amb fons públics
Tram. 314-00856/09

Formulació
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1480 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, diputada 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 suficient un Acord de govern per 
a modificar el Decret de d’admissió d’alumnes, deixant 
sense efecte l’article 9.2 del Decret i modificar així les 
condicions d’accés als centres del Servei Públic d’Edu-
cació, a només 20 dies de l’inici de la preinscripció?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2011

Dolors Camats i Luis
Diputada

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el canvi de les condicions de preins-
cripció als centres d’ensenyament pocs dies 
abans de l’inici del procés
Tram. 314-00857/09

Formulació
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1481 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, diputada 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 precipitat el govern canviar les condicions 
de preinscripció a només 20 dies de que les famílies pu-
guin començar el procés?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2011

Dolors Camats i Luis
Diputada
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van anar a una escola desapareguda, es pot donar valor a 
la implicació de les famílies en la tria del centre?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2011

Dolors Camats i Luis
Diputada

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la comprovació de les dades relati-
ves al criteri d’atorgament de punts als fills 
d’exalumnes en el procés d’admissió als 
centres
Tram. 314-00862/09

Formulació
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1486 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, diputada 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.

– Pot explicar el Departament d’Ensenyament com farà 
el seguiment i la comprovació de la informació que do-
narà dret a acomplir el criteri de ser fill o filla d’un pare 
o mare o tutor exalumne del centre?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2011

Dolors Camats i Luis
Diputada

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions dutes a terme per a ga-
rantir la seguretat dels periodistes catalans 
que cobrien les mobilitzacions populars al 
Caire
Tram. 314-00863/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1498 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la consulta als representants de les 
famílies dels centres sobre l’atorgament 
de punts als fills d’exalumnes en el procés 
d’admissió als centres
Tram. 314-00860/09

Formulació
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1484 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, diputada 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.

– Ha consultat el Govern de la Generalitat, en tant que 
titular dels centres públics, la mesura d’atorgar 5 punts en 
el procés d’admissió d’alumnes als fills o filles d’exalum-
nes del centre, amb algun o alguns dels representants de 
les famílies dels centres públics o privats de Catalunya?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2011

Dolors Camats i Luis
Diputada

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la introducció del criteri d’ator-
gar punts als fills d’exalumnes en el procés 
d’admissió als centres
Tram. 314-00861/09

Formulació
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1485 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, diputada 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.

– Pot explicar i raonar el Departament d’Ensenyament, 
com amb la introducció d’un criteri que obstaculitza i 
discrimina a les famílies nouvingudes, a les que han 
canviat de població o simplement als pares i mares que 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de provisionalitat en la co-
operació al desenvolupament a causa de la 
manca de nomenament d’un director o di-
rectora general de Cooperació al Desenvo-
lupament
Tram. 314-00865/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1500 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra formula la següent pregunta al Govern amb resposta 
per escrit, sobre la manca de nomenament d’un director/a 
general de Cooperació al Desenvolupament.

– Considera el Govern una actuació responsable pel que 
fa a la cooperació al desenvolupament de Catalunya la 
situació de provisionalitat creada per la manca de nome-
nament d’un director/a general de Cooperació al Desen-
volupament?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de provisionalitat en la co-
operació al desenvolupament a causa de la 
manca de nomenament d’un director o di-
rectora general de l’Agència Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament
Tram. 314-00866/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1501 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que preve-
uen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra 
formula la següent pregunta al Govern amb resposta per 
escrit, sobre la manca de nomenament d’un director/a de 
l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

– Considera el Govern una actuació responsable pel que 
fa a la cooperació al desenvolupament de Catalunya la 
situació de provisionalitat creada per la manca de nome-

bra formula la següent pregunta al Govern amb respos-
ta per escrit, sobre la seguretat dels periodistes catalans 
que cobrien les mobilitzacions populars a El Caire.

– Quines actuacions ha portat a terme el Govern de la 
Generalitat per a garantir la seguretat dels periodistes 
catalans que cobrien les mobilitzacions populars al Cai-
re als mesos de gener i febrer de 2011?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la situació de provisionalitat en les re-
lacions exteriors a causa de la manca de no-
menament d’un director o directora general 
de Relacions Exteriors
Tram. 314-00864/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1499 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que 
preveuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cam-
bra formula la següent pregunta al Govern amb resposta 
per escrit, sobre la manca de nomenament d’un director/a 
general de Relacions Exteriors.

– Considera el Govern una actuació responsable pel que 
fa a les relacions exteriors de Catalunya la situació de 
provisionalitat creada per la manca de nomenament d’un 
director/a general de Relacions Exteriors?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els immobles de la Generalitat a Giro-
na que han quedat buits arran del trasllat de 
tots els serveis a la nova seu
Tram. 314-00868/09

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1525 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

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: 

Arrel de la inauguració del Nou edifici de la Seu de la 
Generalitat de Catalunya a Girona, el qual unifica en 
aquest la majoria de delegacions provincials del Govern 
de la Generalitat a la ciutat de Girona,

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

1. Quants immobles propietat de la Generalitat han que-
dat buits a la ciutat de Girona un cop traslladats els ser-
veis al nou edifici de la Seu de la Generalitat?

2. On estan ubicats aquests immobles? Indicar la direc-
ció exacta.

3. Quins serveis acollien cada un d’ells abans del trasllat 
al nou edifici de la Seu de la Generalitat a Girona?

4. Actualment, cada un d’ells en quina situació es tro-
ben? (buits, llogats, etc.)

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2011

Josep Enric Millo i Rocher

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’opinió de la vicepresidenta del Go-
vern amb relació a la cessió d’urnes per a 
la consulta organitzada per Barcelona De-
cideix
Tram. 314-00869/09

Formulació
Laia Bonet Rull, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1527 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Laia Bonet Rull, diputada del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, formula la se-
güent pregunta al Govern, per tal que sigui contestada 
per escrit: 

nament d’un director/a de l’Agència Catalana de Coope-
ració al Desenvolupament?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts destinats a les associacions 
Esplais Catalans, Acció Escolta de Catalu-
nya, Casal de Joves de Catalunya i Ateneus 
Laics i Progressistes els anys 2008, 2009 i 
2010
Tram. 314-00867/09

Formulació
José Antonio Coto Roquet, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1519 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

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. Ha destinat la Generalitat de Catalunya diners per a 
l’elaboració del «Manual d’orgull laic» presentat per les 
associacions: Esplais Catalans, Acció Escolta de Catalu-
nya, Casal de Joves de Catalunya i Ateneus Laics i Pro-
gressistes?

2. Quines subvencions ha rebut les associacions: Esplais 
Catalans, Acció Escolta de Catalunya, Casal de Joves de 
Catalunya i Ateneus Laics i Progressistes durant l’any 
2008?

3. Quines subvencions ha rebut les associacions: Esplais 
Catalans, Acció Escolta de Catalunya, Casal de Joves de 
Catalunya i Ateneus Laics i Progressistes durant l’any 
2009?

4. Quines subvencions ha rebut les associacions: Esplais 
Catalans, Acció Escolta de Catalunya, Casal de Joves de 
Catalunya i Ateneus Laics i Progressistes durant l’any 
2010?

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2010

José Antonio Coto Roquet
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Conegudes diverses informacions publicades als mitjans 
de comunicació en relació a la situació de la planta de 
producció de l’empresa Estampaciones Sabadell a Palau-
solità i Plegamans, interessa conèixer a aquesta diputada: 

– Té previst el Govern convocar d’urgència el protocol 
d’actuacions en matèria de reestructuració empresarial 
previst a la mesura 88 de l’Acord Estratègic per a la inter-
nacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivi-
tat de l’economia catalana, convocant als agents socials i 
econòmics que hi participen?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2011

Montserrat Capdevila Tatché 
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la convocatòria del protocol d’actua-
cions en matèria de reestructuració empre-
sarial amb relació a la planta de producció 
de Derbi, a Martorelles (Vallès Oriental)
Tram. 314-00872/09

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1531 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, diputada del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Conegudes diverses informacions publicades als mitjans 
de comunicació en relació a la situació de la planta de 
producció de Derbi a Martorelles, interessa conèixer a 
aquesta diputada: 

– Té previst el Govern convocar d’urgència el protocol 
d’actuacions en matèria de reestructuració empresarial 
previst a la mesura 88 de l’Acord Estratègic per a la inter-
nacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivi-
tat de l’economia catalana, convocant als agents socials i 
econòmics que hi participen?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2011

Montserrat Capdevila Tatché
Diputada del GP SOC

– Quina opinió li mereix a la vicepresidenta del Govern 
el fet que el Govern de la Generalitat cedeixi urnes per a 
la consulta organitzada per Barcelona Decideix i que es 
celebrarà a Barcelona el proper 10 d’abril?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2011

Laia Bonet Rull 
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’opinió de la consellera de Justícia 
amb relació a la cessió d’urnes per a la con-
sulta organitzada per Barcelona Decideix
Tram. 314-00870/09

Formulació
Laia Bonet Rull, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1528 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament 

Laia Bonet Rull, diputada del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 del 
Reglament del Parlament de Catalunya, formula la se-
güent pregunta al Govern, per tal que sigui contestada 
per escrit: 

– Quina opinió li mereix a la Consellera de Justícia el 
fet que el Govern de la Generalitat cedeixi urnes per a 
la consulta organitzada per Barcelona Decideix i que es 
celebrarà a Barcelona el proper 10 d’abril?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2011

Laia Bonet Rull 
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la convocatòria del protocol d’actu-
acions en matèria de reestructuració em-
presarial amb relació a Estampaciones Sa-
badell, a Palau-solità i Plegamans (Vallès 
Oriental)
Tram. 314-00871/09

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1530 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, diputada del Grup Par-
lamentari Socialista, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 144 del Reglament del Parlament, formula la se-
güent pregunta al Govern, per tal que sigui contestada 
per escrit: 
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– Quin és el capteniment del Govern en relació amb la 
regulació dels horaris comercials? 

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la compatibilitat entre flexibilitzar els 
horaris comercials i no modificar-ne la regu-
lació
Tram. 314-00875/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1534 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Collboni Cuadrado, diputat 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: 

Vistes les declaracions del President de la Generalitat, 
del Conseller d’Economia i Coneixement i del Conseller 
d’Empresa Ocupació, durant les últimes setmanes, al 
voltant de la regulació dels horaris comercials, interessa 
conèixer a aquest diputat: 

– Si és compatible no modificar la regulació d’horaris 
comercials, com ha assegurat el Conseller d’Empresa i 
Ocupació que el Govern farà, i a la vegada aplicar «ele-
ments de flexibilitat», com el mateix Conseller ha afir-
mat en un mitjà de comunicació i com ja va defensar el 
Conseller d’Economia i Coneixement? 

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la convocatòria del protocol d’actua-
cions en matèria de reestructuració empre-
sarial amb relació a Valeo Climatització, a 
Mar torelles (Vallès Oriental)
Tram. 314-00873/09

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1532 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Montserrat Capdevila Tatché, diputada del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Conegudes diverses informacions publicades als mit-
jans de comunicació en relació a la situació de l’empre-
sa Valeo Climatització de Martorelles, interessa saber a 
aquesta diputada i al seu Grup Parlamentari

– Té previst el Govern convocar d’urgència el protocol 
d’actuacions en matèria de reestructuració empresarial 
previst a la mesura 88 de l’Acord Estratègic per a la inter-
nacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivi-
tat de l’economia catalana, convocant als agents socials i 
econòmics que hi participen?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2011

Montserrat Capdevila Tatché
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la regulació dels horaris comercials
Tram. 314-00874/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1533 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Collboni Cuadrado, diputat 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: 

Vistes les declaracions del President de la Generalitat, 
del Conseller d’Economia i Coneixement i del Conseller 
d’Empresa i Ocupació, durant les últimes setmanes, al 
voltant de la regulació dels horaris comercials, interessa 
conèixer a aquest diputat: 
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Vistes les declaracions del President de la Generalitat, 
del Conseller d’Economia i Coneixement i del Conseller 
d’Empresa Ocupació, durant les últimes setmanes, al 
voltant de la regulació dels horaris comercials, interessa 
conèixer a aquest diputat: 

– Si el President de la Generalitat està d’acord amb la 
proposta del Conseller d’Empresa i Ocupació d’introduir 
«elements de flexibilitat» en la regulació d’horaris co-
mercials, a la vegada que es defensa la no modificació 
d’aquesta regulació? Pensa el President de la Generalitat 
que totes dues coses són compatibles? Creu el President 
de la Generalitat que la regulació d’horaris comercials 
necessita de la introducció «d’elements de flexibilitat» 
com defensa el Conseller d’Economia i Coneixement?

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’opinió del president de la Generali-
tat amb relació a la compatibilitat entre fle-
xibilitzar els horaris comercials i no modifi-
car-ne la regulació
Tram. 314-00876/09

Formulació
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1535 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Collboni Cuadrado, diputat del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 
del Reglament del Parlament, formula la següent pregun-
ta al Govern, per tal que sigui contestada per escrit: 
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	Tram. 311-00076/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la idoneïtat de separar l’alumnat a les aules en funció dels seus resultats escolars
	Tram. 311-00077/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la idoneïtat de separar l’alumnat per sexes a les aules en funció de la seva eficiència educativa
	Tram. 311-00078/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’hipotètic programa experimental per a la implantació de l’educació separada per sexes a les aules
	Tram. 311-00079/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el concert amb noves escoles privades que imparteixen l’educació separada per sexes a les aules
	Tram. 311-00080/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la discriminació positiva en la preinscripció escolar amb relació a l’escolarització prèvia dels pares al mateix centre
	Tram. 311-00081/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nou criteri de puntuació en la preinscripció escolar relacionat amb l’escolarització dels pares al mateix centre i el mètode de verificació d’aquests antecedents
	Tram. 311-00082/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el Pla de millora de la qualitat de l’aire
	Tram. 311-00083/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la necessitat de l’existència de mesures de millora de la qualitat de l’aire
	Tram. 311-00084/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la seva participació en la modificació del Pla de millora de la qualitat de l’aire
	Tram. 311-00085/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les conseqüències en la salut de les persones de la supressió de les mesures per a millorar la qualitat de l’aire
	Tram. 311-00086/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els experts consultats per a dur a terme les modificacions en el Pla de millora de la qualitat de l’aire
	Tram. 311-00087/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’elaboració d’un estudi de l’impacte en la salut de la qualitat de l’aire
	Tram. 311-00088/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les conclusions dels estudis sobre l’increment de l’accidentalitat que pot comportar un increment dels límits de velocitat
	Tram. 311-00089/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els estudis de què disposa el Departament d’Interior que relacionin l’accidentalitat amb la velocitat
	Tram. 311-00090/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures del Departament d’Interior per a reduir l’accidentalitat a les entrades de Barcelona
	Tram. 311-00091/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la modificació del Decret 75/2007, relatiu a l’admissió de l’alumnat en centres sufragats amb fons públics, per a regular el procediment de matriculació del curs 2010-2011
	Tram. 311-00092/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la modificació de l’article 9.2 del Decret 75/2007, relatiu a l’admissió de l’alumnat en centres sufragats amb fons públics
	Tram. 311-00093/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el canvi de les condicions de preinscripció als centres d’ensenyament pocs dies abans de l’inici del procés
	Tram. 311-00094/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la consulta al Consell Escolar de Catalunya prèviament a la modificació del Decret 75/2007, relatiu a l’admissió de l’alumnat en centres sufragats amb fons públics
	Tram. 311-00095/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la consulta als òrgans de representació dels centres sobre l’atorgament de punts als fills d’exalumnes en el procés d’admissió als centres
	Tram. 311-00096/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la consulta als representants de les famílies dels centres sobre l’atorgament de punts als fills d’exalumnes en el procés d’admissió als centres
	Tram. 311-00097/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la introducció del criteri d’atorgar punts als fills d’exalumnes en el procés d’admissió als centres
	Tram. 311-00098/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la comprovació de les dades relatives al criteri d’atorgament de punts als fills d’exalumnes en el procés d’admissió als centres
	Tram. 311-00099/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la continuïtat educativa i la seva aplicació en els instituts escola
	Tram. 311-00100/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la continuïtat dels instituts escola
	Tram. 311-00101/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el posicionament del Departament d’Ensenyament amb relació a la continuïtat dels projectes d’instituts escola
	Tram. 311-00102/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la situació econòmica dels instituts escola en comparació amb altres centres educatius separats
	Tram. 311-00103/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la possible consideració ideològica del Departament d’Ensenyament amb relació a l’expressió «institut escola»
	Tram. 311-00104/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els canvis normatius sobre les caixes d’estalvis anunciats pel Govern de l’Estat
	Tram. 311-00140/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els criteris per a autoritzar les transformacions de les caixes d’estalvi en fundacions de caràcter especial
	Tram. 311-00141/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions dutes a terme davant el Ministeri d’Economia i Hisenda per a vetllar pel respecte de les competències amb relació a la reforma del sistema de caixes d’estalvi
	Tram. 311-00142/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions dutes a terme davant el Ministeri d’Economia i Hisenda per a vetllar per la continuïtat de l’obra social amb relació a la reforma del sistema de caixes
	Tram. 311-00143/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions previstes per a preservar el patrimoni històric, arquitectònic i cultural de les caixes d’estalvi catalanes en el marc de llur procés de reforma
	Tram. 311-00144/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió per a dotar les fundacions de caràcter especial en què es poden transformar les caixes d’estalvi amb una regulació específica
	Tram. 311-00145/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions dutes a terme per a mantenir el domicili social a Catalunya de les entitats financeres en què es transformin les caixes d’estalvi catalanes
	Tram. 311-00146/09
	Anunci



	3.25.15.	Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’efectius dels Mossos d’Esquadra destinats a Salt (Gironès) i a la província de Girona
	Tram. 314-00658/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les repercussions de l’aplicació de Reial decret llei 14/2010, pel qual s’estableixen mesures urgents per a la correcció del dèficit tarifari del sector elèctric
	Tram. 314-00659/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Pla de millora de la qualitat de l’aire
	Tram. 314-00660/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la necessitat de l’existència de mesures de millora de la qualitat de l’aire
	Tram. 314-00661/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la seva participació en la modificació del Pla de millora de la qualitat de l’aire
	Tram. 314-00662/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conseqüències en la salut de les persones de la supressió de les mesures per a millorar la qualitat de l’aire
	Tram. 314-00663/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els experts consultats per a dur a terme les modificacions en el Pla de millora de la qualitat de l’aire
	Tram. 314-00664/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’elaboració d’un estudi de l’impacte en la salut de la qualitat de l’aire
	Tram. 314-00665/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions dutes a terme per a evitar el tancament de l’escorxador Càrnies Vilaró de Mollerussa (Pla d’Urgell)
	Tram. 314-00666/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions entre la conselleria i els administradors concursals de l’escorxador Càrnies Vilaró de Mollerussa (Pla d’Urgell)
	Tram. 314-00667/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions per a valorar alternatives que garanteixin la continuïtat de l’escorxador Càrnies Vilaró de Mollerussa (Pla d’Urgell)
	Tram. 314-00668/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’alguna empresa que estigui interessada a comprar l’escorxador Càrnies Vilaró de Mollerussa (Pla d’Urgell)
	Tram. 314-00669/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’existència d’alguna empresa que estigui interessada a comprar l’escorxador Càrnies Vilaró de Mollerussa (Pla d’Urgell) sense mantenir l’actual plantilla
	Tram. 314-00670/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions dutes a terme per a mantenir els llocs de treball de l’escorxador Càrnies Vilaró de Mollerussa (Pla d’Urgell)
	Tram. 314-00671/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les declaracions del conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb relació a l’aplicació de les polítiques europees a la realitat catalana
	Tram. 314-00672/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la política europea relativa a l’agricultura, la ramaderia, la pesca, l’alimentació i el medi natural que es deixarà d’aplicar
	Tram. 314-00673/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions dutes a terme per a tornar als plantejaments inicials del canal Segarra-Garrigues i modificar-ne el nombre de zones de protecció especial per als ocells
	Tram. 314-00674/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la resposta rebuda per l’eurodiputat de Convergència i Unió relativa al canal Segarra-Garrigues i les zones de protecció especial per als ocells existents
	Tram. 314-00675/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes, a nivell tècnic, entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i la Comissió Europea relatius al canal Segarra-Garrigues i les zones de protecció especial pe
	Tram. 314-00676/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes, a nivell polític, entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i la Comissió Europea relatius al canal Segarra-Garrigues i les zones de protecció especial p
	Tram. 314-00677/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes, a nivell tècnic, entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí relatius al canal Segarra-Garrigues i les z
	Tram. 314-00678/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els contactes, a nivell polític, entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí relatius al canal Segarra-Garrigues i les 
	Tram. 314-00679/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recs afectats per la retallada del 15% del pressupost anunciada pel conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
	Tram. 314-00680/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’afectació del canal Segarra-Garrigues per la retallada del 15% del pressupost anunciada pel conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
	Tram. 314-00681/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts que deixarà de percebre el sector agroalimentari per la retallada del 15% del pressupost anunciada pel conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
	Tram. 314-00682/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts cofinançats amb la Unió Europea que se suprimiran per la retallada del 15% del pressupost anunciada pel conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
	Tram. 314-00683/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment de la seu central del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural al Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida (Segrià)
	Tram. 314-00684/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la paralització de les obres de la nova seu del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural al puig de Gardeny, a Lleida (Segrià)
	Tram. 314-00685/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la legislació que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural corregirà per a reduir tràmits burocràtics
	Tram. 314-00686/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de compliment de l’actuació relativa a la destinació de 100 milions d’euros als plans d’ocupació local en sectors generadors d’ocupació
	Tram. 314-00687/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de compliment de l’actuació relativa a la destinació de 40 milions d’euros per a incrementar la formació de les persones desocupades
	Tram. 314-00688/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de compliment de l’actuació relativa a la destinació de 13 milions d’euros a l’establiment d’un ajut temporal extraordinari per a treballadors autònoms i al foment de l’autoocupació
	Tram. 314-00689/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de compliment de l’actuació relativa a la incorporació de cent cinquanta orientadors per a atendre les persones desocupades
	Tram. 314-00690/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de compliment de l’actuació relativa a la destinació de 27 milions d’euros a la implantació de noves tecnologies i millores en les oficines de treball i a la formació del personal del Servei d’Ocupac
	Tram. 314-00691/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de compliment de l’actuació relativa a la potenciació de la intermediació i els serveis a les empreses
	Tram. 314-00692/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de compliment de l’actuació relativa al millorament del marc de la contractació pública i a apostar per la simplificació administrativa per a impulsar l’economia
	Tram. 314-00693/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de compliment de l’actuació relativa a la destinació de 83 milions d’euros al desenvolupament d’actuacions de foment de l’estalvi i l’eficiència energètica
	Tram. 314-00694/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de compliment de l’actuació relativa a la destinació de 300 milions d’euros anuals al desplegament del Pla per al dret a l’habitatge 2009-2012
	Tram. 314-00695/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de compliment de l’actuació relativa a l’establiment de garanties públiques en les operacions de conversió de préstecs hipotecaris en contractes de lloguer
	Tram. 314-00696/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de compliment de l’actuació relativa a la destinació de 75 milions d’euros a reforçar els ajuts al pagament del lloguer
	Tram. 314-00697/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de compliment de l’actuació relativa a la destinació de 5 milions d’euros per a reforçar els ajuts d’emergència per al pagament de l’habitatge
	Tram. 314-00698/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de compliment de l’actuació relativa a la destinació de 2 milions d’euros per a reforçar la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió
	Tram. 314-00699/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de compliment de l’actuació relativa a la destinació de 1.029 milions d’euros per al millorament del finançament de les empreses
	Tram. 314-00700/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de compliment de l’actuació relativa a l’afavoriment de la liquiditat dels proveïdors de la Generalitat amb una nova línia de confirmació de pagaments
	Tram. 314-00701/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de compliment de l’actuació relativa a la destinació de 1.760 milions d’euros per a l’augment de la liquiditat del mercat financer
	Tram. 314-00702/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de compliment de l’actuació relativa a la destinació de 108 milions d’euros per a l’estímul de l’activitat industrial
	Tram. 314-00703/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de compliment de l’actuació relativa a la potenciació de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana amb 100,2 milions d’euros
	Tram. 314-00704/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de compliment de l’actuació relativa a la consolidació d’Avançsa amb 22 milions d’euros
	Tram. 314-00705/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de compliment de l’actuació relativa a la destinació de 86 milions d’euros per a la potenciació de polítiques sectorials actives
	Tram. 314-00706/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de compliment de l’actuació relativa a l’increment de prestacions de la Cartera de serveis socials 2010-2011 destinades a les persones en situació de dependència
	Tram. 314-00707/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de compliment de l’actuació relativa al reforçament amb 56 milions d’euros dels recursos en l’àmbit de l’atenció social bàsica per mitjà dels ens locals
	Tram. 314-00708/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de compliment de l’actuació relativa a la potenciació de les beques de menjador escolar amb 50 milions d’euros i l’ampliació dels criteris d’accés
	Tram. 314-00709/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació relativa a la destinació de 100 milions d’euros als plans d’ocupació local en sectors generadors d’ocupació
	Tram. 314-00710/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació relativa a la destinació de 40 milions d’euros per a incrementar la formació de les persones desocupades
	Tram. 314-00711/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’actuació relativa a la destinació de 13 milions d’euros a l’establiment d’un ajut temporal extraordinari per a treballadors autònoms i al foment de l’autoocupació
	Tram. 314-00712/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de compliment de l’actuació relativa a la definició de les línies d’actuació en l’àmbit de les condicions laborals juvenils
	Tram. 314-00713/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de compliment de l’actuació relativa a la inclusió en les actuacions del Departament d’Empresa i Ocupació de la visió transversal de les situacions que afecten els joves de manera majoritària
	Tram. 314-00714/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de compliment de l’actuació relativa a la realització d’actuacions per a la sensibilització dels joves sobre les condicions, la seguretat i la salut en el treball
	Tram. 314-00715/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de compliment de l’actuació relativa a l’establiment de mesures per a garantir que les pràctiques en les empreses serveixin per a experimentar la formació teòrica
	Tram. 314-00716/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de compliment de l’actuació relativa a la facilitació de l’accés dels joves a la informació laboral per mitjans específics de suport escrit o en línia
	Tram. 314-00717/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de compliment de l’actuació relativa a l’aprofundiment en el coneixement i la diagnosi de l’emprenedoria entre els joves
	Tram. 314-00718/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de compliment de l’actuació relativa a la promoció i la divulgació de la cultura emprenedora entre els joves
	Tram. 314-00719/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de compliment de l’actuació relativa a la informació i l’assessorament dels joves en el procés de creació d’una empresa
	Tram. 314-00720/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de compliment de l’actuació relativa a l’oferiment del suport tècnic i econòmic necessari als joves interessats en la creació d’una empresa
	Tram. 314-00721/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de compliment de l’actuació relativa a la promoció d’unitats d’emprenedoria en les universitats mitjançant el programa Xarxa d’Universitats Emprenedores
	Tram. 314-00722/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de compliment de l’actuació relativa al treball en xarxa entre el Servei d’Ocupació de Catalunya i la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil
	Tram. 314-00723/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de compliment de l’actuació relativa a la sensibilització sobre la importància de la formació
	Tram. 314-00724/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de compliment de l’actuació relativa a la formació contínua per a joves ocupats
	Tram. 314-00725/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el grau de compliment de l’actuació relativa a donar formació i feina a joves desocupats per mitjà de la participació en algun projecte d’interès general
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	Tram. 314-00823/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les declaracions del secretari general adjunt de Convergència Democràtica de Catalunya relatives al pagament de les nòmines dels funcionaris
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