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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
obres de construcció d’una nova carretera entre Salt, Anglès 
i el Pasteral
Tram. 314-00001/09
Resposta del Govern p. 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
població reclusa en data del 31 de desembre de 2010
Tram. 314-00030/09
Correcció d’errades de publicació (BOPC 20) p. 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’execució i la posada en funcionament de les obres 
de la línia 9 del metro i sobre les paralitzacions produïdes 
durant l’execució de les obres
Tram. 314-00043/09
Resposta del Govern p. 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
previsions del projecte de prolongació de la línia 3 del metro 
cap al Baix Llobregat
Tram. 314-00044/09
Resposta del Govern p. 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la possible recuperació del projecte de la línia 12 del metro
Tram. 314-00045/09
Resposta del Govern p. 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte de connexió del Trambaix i el Trambesòs i la pos-
sible connexió per l’avinguda de la Diagonal, de Barcelona
Tram. 314-00046/09
Resposta del Govern p. 12

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
xarxa del tramvia del Camp de Tarragona
Tram. 314-00047/09
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
despesa en bonificació de peatges i peatges a l’ombra a les 
autopistes catalanes el 2010
Tram. 314-00049/09
Resposta del Govern p. 13

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els plans urbanístics aprovats o modificats el 2009 i el 2010
Tram. 314-00051/09
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’accessibilitat a les estacions de Ferrocarrils de la Generali-
tat en data del 31 de desembre de 2010
Tram. 314-00103/09
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els carnets de pensionista a Barcelona en data del 31 de 
desembre de 2010
Tram. 314-00120/09
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
conveni d’inversions al finançament del transport públic de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Tram. 314-00232/09
Resposta del Govern p. 14

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
flota d’autobusos de Barcelona i de l’àrea metropolitana en 
data del 31 de desembre de 2010
Tram. 314-00233/09
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
denúncies, les inspeccions i les sancions en el sector del 
taxi a l’àrea metropolitana de Barcelona el 2010
Tram. 314-00234/09
Resposta del Govern p. 15

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de targetes de transport T12 sol·licitades el 2010 i la 
previsió per al 2011
Tram. 314-00236/09
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació de la Generalitat al sector del taxi, del 2007 al 
2010 i la previsió per al 2011
Tram. 314-00237/09
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el calendari previst per a la construcció de dues estacions 
de mercaderies del port de Barcelona a l’antiga ribera del 
Llobregat
Tram. 314-00238/09
Resposta del Govern p. 16

Pregunta al Govern a respondre per escrit so-
bre l’estat d’execució del Pla director d’infraestructures 
de transport públic col·lectiu de la regió metropolitana de 
Barcelona 2001-2010 amb relació al tram entre Hospital de 
Bellvitge i El Prat de la línia 1 del metro
Tram. 314-00239/09
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les aportacions econòmiques a l’Ajuntament de Barcelona 
en matèria d’infraestructures bàsiques i transport els anys 
2008, 2009 i 2010
Tram. 314-00241/09
Resposta del Govern p. 17

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’execució del Pla director d’infraestructures de 
transport públic col·lectiu de la regió metropolitana de Bar-
celona 2001-2010 amb relació als projectes sectorials de la 
línia 9 del metro
Tram. 314-00242/09
Resposta del Govern p. 17
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’execució del Pla director d’infraestructures de 
transport públic col·lectiu de la regió metropolitana de Bar-
celona 2001-2010 amb relació a la línia 9 del metro
Tram. 314-00243/09
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
zones prioritàries per a la implantació de la xarxa d’autobu-
sos interurbans el 2010
Tram. 314-00244/09
Resposta del Govern p. 18

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
dades del servei d’autobusos de la Generalitat en data del 
31 de desembre de 2010 i les previsions per al 2011
Tram. 314-00245/09
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions de la Direcció General de Ports i Transports 
en la construcció de carrils bus entre Barcelona i l’entorn 
metropolità el 2010
Tram. 314-00246/09
Resposta del Govern p. 19

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la vigència del contracte programa per al finançament del 
transport públic de l’àrea metropolitana de Barcelona i la 
data prevista per a la signatura del contracte programa del 
2011
Tram. 314-00247/09
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’adaptació del servei d’autobusos de la Generalitat a les 
persones amb mobilitat reduïda en data del 31 de desembre 
de 2010 i la previsió per al 2011
Tram. 314-00251/09
Resposta del Govern p. 20

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’adaptació del servei de metro a les persones amb mobilitat 
reduïda en data del 31 de desembre de 2010 i la previsió per 
al 2011
Tram. 314-00252/09
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’adaptació del servei de tramvia a les persones amb mobili-
tat reduïda en data del 31 de desembre de 2010 i la previsió 
per al 2011
Tram. 314-00253/09
Resposta del Govern p. 21

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
estudis econòmics relatius al transport públic entre el 2007 
i el 2010
Tram. 314-00254/09
Resposta del Govern p. 22

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’execució del Pla director d’infraestructures de 
transport públic col·lectiu de la regió metropolitana de Bar-
celona 2001-2010 amb relació al tram entre Pompeu Fabra i 
Can Ruti de la línia 2 del metro
Tram. 314-00255/09
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de tramitació i de construcció dels carrils VAO de la 
província de Barcelona en data del 31 de desembre de 2010 
i les previsions per al 2011
Tram. 314-00256/09
Resposta del Govern p. 23

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
accidents i les incidències a les línies de Ferrocarrils de la 
Generalitat el 2010
Tram. 314-00260/09
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els accidents i les incidències al tramvia metropolità el 2010
Tram. 314-00261/09
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’endeutament financer previst d’Incasòl i Adigsa en la pro-
moció i la construcció d’habitatges a Barcelona el 2011
Tram. 314-00300/09
Resposta del Govern p. 24

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’endeutament d’Incasòl i Adigsa en la promoció i la cons-
trucció d’habitatges a Barcelona del 2004 ençà
Tram. 314-00301/09
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pressupostat i liquidat dels projectes d’inversió fi-
nançats a Barcelona del 2004 ençà en aplicació de la Llei 
2/2004, de millora de barris, àrees urbanes i viles que reque-
reixen una atenció especial
Tram. 314-00326/09
Resposta del Govern p. 25

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de peticions de revisió de cèdules d’habitabilitat 
fetes per l’Ajuntament de Barcelona el 2010
Tram. 314-00360/09
Resposta del Govern p. 26

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
contractes signats amb relació a la borsa d’habitatges de 
lloguer el 2010 i les previsions per al 2011
Tram. 314-00365/09
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre plantes dessalinitzadores projectades
Tram. 314-00367/09
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
projectes de construcció d’ecoparcs
Tram. 314-00368/09
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les inversions fetes el 2010 per al millorament de les infraes-
tructures i els serveis municipals als barris de Collserola, de 
Barcelona, i la previsió per al 2011
Tram. 314-00370/09
Resposta del Govern p. 27

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nivell de trihalometans de l’aigua potable de Barcelona 
el 2010
Tram. 314-00371/09
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
resultat de la recollida selectiva de residus i les deficiències 
detectades el 2010
Tram. 314-00372/09
Resposta del Govern p. 28

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la infraestructura de tractament de residus tecnològics i el 
nombre de tones recollides el 2010
Tram. 314-00373/09
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
resultat del sistema de recollida selectiva de residus el 2010 i 
sobre les accions per a millorar-lo d’acord amb el Pla d’acció 
per a la gestió de residus municipals 2005-2012
Tram. 314-00374/09
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
volum de residus tractat per l’Agència de Residus de Catalu-
nya i sobre els gestors autoritzats el 2010
Tram. 314-00375/09
Resposta del Govern p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aplicació i el resultat del sistema de tractament terciari a la 
planta depuradora d’aigües del Besòs el 2010
Tram. 314-00376/09
Resposta del Govern p. 30
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions per a la neteja de les aigües contaminades per 
trihalometans el 2010
Tram. 314-00377/09
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ingressos percebuts pel cànon de disposició de residus el 
2010 i llur finalitat
Tram. 314-00378/09
Resposta del Govern p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els nivells de diòxid de carboni a l’àrea metropolitana de 
Barcelona el 2010
Tram. 314-00379/09
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el consum d’aigua i el seu cost durant el 2010 a Barcelona i 
sobre la variació anual del 2004 ençà
Tram. 314-00380/09
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
contaminació acústica a l’àrea metropolitana de Barcelona 
el 2010 i les mesures pal·liatives previstes
Tram. 314-00381/09
Resposta del Govern p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nivell de contaminació lluminosa de l’àrea metropolitana de 
Barcelona el 2010 i les mesures pal·liatives previstes
Tram. 314-00383/09
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del trànsit de vaixells de mercaderies i de passat-
gers al port de Barcelona del 2005 al 2010
Tram. 314-00388/09
Resposta del Govern p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
inversió al barri de la Bordeta, de Barcelona, en compliment 
de la Llei 2/2004, relativa a la millora de barris
Tram. 314-00412/09
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
inversió al barri del Coll, de Barcelona, en compliment de la 
Llei 2/2004, relativa a la millora de barris
Tram. 314-00413/09
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
inversió al barri de la Barceloneta, de Barcelona, en compli-
ment de la Llei 2/2004, relativa a la millora de barris
Tram. 314-00414/09
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
inversió al barri del Besòs i el Maresme, de Barcelona, en 
compliment de la Llei 2/2004, relativa a la millora de barris
Tram. 314-00415/09
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
inversió als barris del Bon Pastor i de Baró de Viver, de Bar-
celona, en compliment de la Llei 2/2004, relativa a la millora 
de barris
Tram. 314-00416/09
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
subvencions atorgades per a la instal·lació d’ascensors en 
edificis privats de Barcelona el 2010
Tram. 314-00418/09
Resposta del Govern p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de peticions de revisió de cèdules d’habitabilitat 
fetes per l’Ajuntament de Barcelona el 2010
Tram. 314-00420/09
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el calendari previst per a l’execució del projecte de cua de 

maniobres de Ferrocarrils de la Generalitat a la plaça de Ca-
talunya de Barcelona
Tram. 314-00422/09
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el calendari previst de la promoció de l’Incasòl a la colònia 
Castells, de Barcelona
Tram. 314-00423/09
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
redacció del projecte i l’inici de les obres de soterrament de 
l’estació d’autobusos de l’estació de Sants, de Barcelona
Tram. 314-00424/09
Resposta del Govern p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el calendari previst de les obres de millorament de l’acces-
sibilitat de l’intercanviador de les línies 1 i 4 del metro de 
l’estació d’Urquinaona
Tram. 314-00425/09
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
inversió al barri de la Trinitat Vella, de Barcelona, en compli-
ment de la Llei 2/2004, relativa a la millora de barris
Tram. 314-00426/09
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
inversió al barri del Raval Sud, de Barcelona, en compliment 
de la Llei 2/2004, relativa a la millora de barris
Tram. 314-00427/09
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
inversió als barris de la Vinya, Can Clos i Plus Ultra, de Bar-
celona, en compliment de la Llei 2/2004, relativa a la millora 
de barris
Tram. 314-00428/09
Resposta del Govern p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
inversió al barri del Poble-sec, de Barcelona, en compliment 
de la Llei 2/2004, relativa a la millora de barris
Tram. 314-00429/09
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
inversió als barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana, de Bar-
celona, en compliment de la Llei 2/2004, relativa a la millora 
de barris
Tram. 314-00431/09
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació econòmica al Consorci d’Habitatge en el període 
2007-2010 i la prevista per al 2011
Tram. 314-00432/09
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
promocions d’habitatge protegit de l’Institut Català del Sòl el 
2010 i les previsions per al 2011
Tram. 314-00433/09
Resposta del Govern p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els projectes de construcció d’habitatge protegit d’Adigsa 
en data del 17 del desembre de 2010 i la previsió per al 2011
Tram. 314-00434/09
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges d’inclusió d’Adigsa en data del 31 de 
desembre de 2010 i els que preveu construir el 2011
Tram. 314-00436/09
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
solars que l’Institut Català del Sòl té en propietat i cedits a 
Barcelona
Tram. 314-00438/09
Resposta del Govern p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions fetes el 2010 amb relació al projecte del túnel 
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del servei ferroviari de rodalia per l’avinguda Diagonal, de 
Barcelona, i les previstes per al 2011
Tram. 314-00458/09
Resposta del Govern p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de solars de l’Incasòl a Cerdanyola del Vallès (Vallès 
Occidental) el 2009
Tram. 314-00466/09
Resposta del Govern p. 38

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’obertura de diligències informatives a Repsol
Tram. 311-00013/09
Anunci p. 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les mesures preses amb relació al vessament de 
fuel del pantalà de Repsol a Tarragona
Tram. 311-00014/09
Anunci p. 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les previsions d’execució de les infraestructures de 
la Generalitat per al 2012
Tram. 311-00105/09
Anunci p. 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les accions dutes a terme davant el Govern de 
l’Estat per al compliment dels compromisos d’inversió en 
infraestructures
Tram. 311-00106/09
Anunci p. 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les previsions d’actuació en política aeroportuària
Tram. 311-00107/09
Anunci p. 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les accions dutes a terme per a establir noves 
rutes aèries des de l’aeroport de Barcelona
Tram. 311-00108/09
Anunci p. 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les accions dutes a terme per a establir noves 
rutes aèries des de l’aeroport de Girona
Tram. 311-00109/09
Anunci p. 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les accions dutes a terme per a establir noves 
rutes aèries des de l’aeroport de Reus
Tram. 311-00110/09
Anunci p. 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les accions dutes a terme per a establir noves 
rutes aèries des de l’aeroport de Lleida-Alguaire
Tram. 311-00111/09
Anunci p. 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les previsions d’actuació relatives a l’aeroport 
d’Igualada-Òdena
Tram. 311-00112/09
Anunci p. 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les inversions i les aportacions de capital de la 
Generalitat a Spanair
Tram. 311-00113/09
Anunci p. 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la valoració dels resultats de les inversions i les 
aportacions de capital a Spanair
Tram. 311-00114/09
Anunci p. 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les inversions i les aportacions de capital de la 
Generalitat a Ryanair
Tram. 311-00115/09
Anunci p. 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les accions dutes a terme davant el Govern de 
l’Estat per a avançar l’execució del quart cinturó
Tram. 311-00116/09
Anunci p. 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les previsions d’actuació relatives a l’execució de 
la línia 9 del metro
Tram. 311-00117/09
Anunci p. 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la previsió per a la posada en marxa dels trams de 
la línia 9 del metro
Tram. 311-00118/09
Anunci p. 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les previsions de cost de l’execució de la línia 
9 del metro
Tram. 311-00119/09
Anunci p. 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la possibilitat de recuperació del projecte de la 
línia 12 del metro
Tram. 311-00120/09
Anunci p. 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les previsions per a l’arribada del servei de metro a 
l’aeroport de Barcelona
Tram. 311-00121/09
Anunci p. 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les previsions per a millorar la xarxa de metro de 
Barcelona
Tram. 311-00122/09
Anunci p. 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els resultats d’explotació del servei de rodalia del 
2009 ençà
Tram. 311-00123/09
Anunci p. 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les negociacions amb el Govern de l’Estat per a la 
cobertura del dèficit del servei ferroviari regional i de rodalia
Tram. 311-00124/09
Anunci p. 45

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el règim d’explotació del servei de rodalia
Tram. 311-00125/09
Anunci p. 45

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’execució de l’eix Transversal
Tram. 311-00126/09
Anunci p. 45

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la construcció de l’eix orbital ferroviari
Tram. 311-00127/09
Anunci p. 45

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’execució de l’eix Transversal Ferroviari
Tram. 311-00128/09
Anunci p. 46



22 de febrer de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 25

SUMARI 5

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la construcció d’una xarxa de tramvia a Tarragona
Tram. 311-00129/09
Anunci p. 46

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la connexió del Trambaix i el Trambesòs
Tram. 311-00130/09
Anunci p. 46

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’establiment de les àrees residencials estra-
tègiques
Tram. 311-00131/09
Anunci p. 46

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el compliment del calendari del desdoblament de 
la carretera N-2 a Girona
Tram. 311-00132/09
Anunci p. 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’execució de la carretera B-500 per la Conreria
Tram. 311-00133/09
Anunci p. 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el millorament de la carretera N-141 entre Salt 
i Amer
Tram. 311-00134/09
Anunci p. 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’execució d’una via alternativa a la carretera N-2 
al Maresme
Tram. 311-00135/09
Anunci p. 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la continuïtat dels programes de millora que 
estableix la Llei 2/2004, de millora de barris, àrees urbanes i 
viles que requereixen una atenció especial
Tram. 311-00136/09
Anunci p. 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la continuïtat dels programes de millorament 
de les infraestructures de les urbanitzacions amb dèficits 
urbanístics
Tram. 311-00137/09
Anunci p. 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la posada en funcionament de les noves terminals 
de mercaderies del port de Barcelona
Tram. 311-00138/09
Anunci p. 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’execució dels accessos via ris i ferroviaris al port 
de Barcelona
Tram. 311-00139/09
Anunci p. 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la renovació dels trens de les línies de Tarragona
Tram. 311-00150/09
Anunci p. 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el millorament del servei ferroviari de les línies de 
Tarragona
Tram. 311-00151/09
Anunci p. 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el compliment del Pla de transport de viatgers de 
Catalunya (2008-2012)
Tram. 311-00152/09
Anunci p. 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les gestions dutes a terme arran de l’anunci de 
la deslocalització de la fàbrica de Yamaha de Palau-solità i 
Plegamans (Vallès Occidental)
Tram. 311-00159/09
Anunci p. 50

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el futur del sector de l’automòbil
Tram. 311-00160/09
Anunci p. 50

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les mesures per a frenar les deslocalitzacions i els 
expedients de regulació d’ocupació
Tram. 311-00161/09
Anunci p. 50

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les conseqüències del tancament de la planta de 
Yamaha de Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental) en 
els proveïdors
Tram. 311-00162/09
Anunci p. 51

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la política industrial del Govern francès
Tram. 311-00163/09
Anunci p. 51

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els contactes amb el Ministeri d’Indústria per a evi-
tar la deslocalització de la planta de Yamaha de Palau-solità 
i Plegamans (Vallès Occidental)
Tram. 311-00164/09
Anunci p. 51

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius de Yamaha per a anunciar el tancament 
de la planta de Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental)
Tram. 311-00165/09
Anunci p. 51

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’augment de la plantilla de la planta de Yamaha de 
Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental) el 2010
Tram. 311-00166/09
Anunci p. 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el decreixement de les vendes del sector del 
ciclomotor
Tram. 311-00167/09
Anunci p. 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els ajuts fiscals atorgats per la Generalitat a 
Yamaha arran de la posada en funcionament de la planta de 
Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental) del 1992 ençà
Tram. 311-00168/09
Anunci p. 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’existència d’un pla de recol·locació dels tre-
balladors afectats pel trasllat de la fàbrica de Yamaha de 
Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental)
Tram. 311-00169/09
Anunci p. 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les converses mantingudes amb la direcció de 
Yamaha per a evitar la deslocalització de la planta de Palau-
solità i Plegamans (Vallès Occidental)
Tram. 311-00170/09
Anunci p. 53

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la viabilitat de la planta de Yamaha de Palau-solità 
i Plegamans (Vallès Occidental)
Tram. 311-00171/09
Anunci p. 53

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
variant de Bescanó del projecte de la carretera N-141 d’An-
glès a Salt
Tram. 314-00878/09
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la connexió del col·lector de la Cellera de Ter amb l’estació 
depuradora d’aigües residuals d’Anglès (Selva)
Tram. 314-00879/09
Formulació p. 53
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les previsions per a la construcció de l’estació depuradora 
d’aigües residuals del Pasteral, a la Cellera de Ter (Selva)
Tram. 314-00880/09
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’increment dels recursos humans i econòmics destinats als 
programes de les borses d’habitatge per a joves
Tram. 314-00881/09
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
convocatòria de la comissió de seguiment del Pacte nacio-
nal per l’habitatge 2007-2016
Tram. 314-00882/09
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
revisió del Pacte nacional per l’habitatge 2007-2016
Tram. 314-00883/09
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els termes previstos per a la revisió del Pacte nacional per 
l’habitatge 2007-2016
Tram. 314-00884/09
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cost d’informar els pacients de l’import dels tractaments 
sanitaris
Tram. 314-00885/09
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius per a no treure a concurs l’adjudicació de les obres 
del Parc Sanitari i Social de Tàrrega
Tram. 314-00886/09
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
paralització de les obres del nou consultori local del Pinell de 
Brai (Terra Alta)
Tram. 314-00887/09
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
paralització de l’ampliació de la segona fase de l’Hospital de 
Bellvitge, de Barcelona
Tram. 314-00888/09
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
paralització de la implantació de l’accelerador lineal a l’Hos-
pital Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià)
Tram. 314-00889/09
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
paralització de la primera fase de reforma de la planta sete-
na de l’Hospital Joan XXIII, de Tarragona
Tram. 314-00890/09
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius per a no treure a concurs l’adjudicació de les obres 
del Parc Sanitari Camp Clar, de Tarragona
Tram. 314-00891/09
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius per a no treure a concurs l’adjudicació de les obres 
del centre d’atenció primària Viladecans-3
Tram. 314-00892/09
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius per a no treure a concurs l’adjudicació de les obres 
del centre d’atenció primària La Mina, de Sant Adrià de Be-
sòs (Barcelonès)
Tram. 314-00893/09
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius per a no treure a concurs l’adjudicació de les obres 

del centre d’atenció primària Bordeta-Magòria, de Barce-
lona
Tram. 314-00894/09
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius per a no treure a concurs l’adjudicació de les obres 
del centre d’atenció primària de Castelldefels (Baix Llobre-
gat)
Tram. 314-00895/09
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius per a no treure a concurs l’adjudicació de les obres 
del centre d’atenció primària Onze de Setembre, de Lleida 
(Segrià)
Tram. 314-00896/09
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius per a no treure a concurs l’adjudicació de les obres 
del centre d’atenció primària ABS 3, de Vilafranca del Pene-
dès (Alt Penedès)
Tram. 314-00897/09
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius per a no treure a concurs l’adjudicació de les obres 
del centre d’atenció primària de Santa Coloma de Cervelló 
(Baix Llobregat)
Tram. 314-00898/09
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius per a no treure a concurs l’adjudicació de les obres 
del centre d’atenció primària de Sant Gervasi, de Barcelona
Tram. 314-00899/09
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
barems d’increment del cost de la matrícula en els estudis 
superiors
Tram. 314-00900/09
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
línies de treball conjuntes entre el Govern de la Generalitat i 
el Ministeri d’Educació
Tram. 314-00901/09
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris de solvència a aplicar a les entitats de crèdit
Tram. 314-00902/09
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
control dels contractes d’assegurances vinculats als prés-
tecs hipotecaris
Tram. 314-00903/09
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la dotació de personal de la Inspecció Financera de la Di-
recció General de Política Financera i Assegurances de la 
Generalitat
Tram. 314-00904/09
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’inici de les obres d’ampliació i reforma de l’Hospital de Vila-
decans (Baix Llobregat)
Tram. 314-00905/09
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’encàrrec del projecte d’ampliació i reforma de l’Hospital de 
Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 314-00906/09
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
licitació de les obres del centre d’atenció primària del barri 
de Llevant, de Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 314-00907/09
Formulació p. 61
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
instituts escola aprovats pel Consell de Govern
Tram. 314-00908/09
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds d’instituts escola
Tram. 314-00909/09
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el projecte d’institut escola de Castellar del Vallès (Vallès 
Occidental)
Tram. 314-00910/09
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’institut escola de Rubí (Vallès Occidental)
Tram. 314-00911/09
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
projectes d’instituts escola a Lleida (Segrià)
Tram. 314-00912/09
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
projectes d’instituts escola a Barcelona
Tram. 314-00913/09
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
projectes d’instituts escola a Badalona (Barcelonès)
Tram. 314-00914/09
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte d’institut escola de Malgrat de Mar (Maresme)
Tram. 314-00915/09
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre un 
institut escola a Cambrils (Baix Camp)
Tram. 314-00916/09
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre un 
tercer institut escola a Reus (Baix Camp)
Tram. 314-00917/09
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
projectes d’instituts escola a les Terres de l’Ebre
Tram. 314-00918/09
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
projectes d’instituts escola a Tarragona
Tram. 314-00919/09
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ajornament del projecte de l’Hospital Verge de la Cinta, de 
Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-00920/09
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari d’actuacions per a la construcció del nou Hospital 
Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-00921/09
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la destinació de partides pressupostàries per al projecte 
de construcció de l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa 
(Baix Ebre)
Tram. 314-00922/09
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions davant el Ministeri de Foment per al compliment 
dels acords de renovació dels trens de les línies de Tarra-
gona
Tram. 314-00923/09
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
recursos destinats a les línies de trens de la demarcació de 
Tarragona
Tram. 314-00924/09
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
compliment del compromís de renovació dels trens de les 
línies de la demarcació de Tarragona
Tram. 314-00925/09
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
millora del servei dels trens de les línies R14, R15 i R16 a la 
demarcació de Tarragona
Tram. 314-00926/09
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de complir els acords de millora i d’ampliació dels 
serveis de trens del Pla de viatgers de Catalunya
Tram. 314-00927/09
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions per a aconseguir la parada de l’Euromed a 
l’estació de l’Aldea-Amposta-Tortosa i augmentar-ne la fre-
qüència de pas
Tram. 314-00928/09
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estudi de viabilitat per a construir un baixador a Creixell 
(Tarragonès)
Tram. 314-00929/09
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la construcció d’un baixador al barri de Bellisens, de Reus 
(Baix Camp)
Tram. 314-00930/09
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
peticions al govern de l’Estat relatives al tren d’alta velocitat 
recollides en la Resolució del Parlament aprovada el 9 de 
desembre de 2009
Tram. 314-00931/09
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
llocs de treball afectats per l’acord de suspensió provisional 
de noves ofertes públiques d’ocupació
Tram. 314-00932/09
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les declaracions de la vicepresidenta del Govern sobre la 
comunitat jueva catalana
Tram. 314-00933/09
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts atorgats a les comunitats jueva i musulmana catalanes
Tram. 314-00934/09
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts a la comunitat jueva catalana
Tram. 314-00935/09
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius dels ciutadans per a manifestar-se en contra de 
l’atac de l’exèrcit d’Israel a Gaza
Tram. 314-00936/09
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
diàleg amb l’Associació Catalana de Jueus i Palestins - Junts
Tram. 314-00937/09
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
modernització de Comforsa
Tram. 314-00938/09
Formulació p. 71
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el pagament dels ajuts de menjador a les associacions de 
mares i pares d’alumnes del Tarragonès, el Baix Penedès i 
la Conca de Barberà
Tram. 314-00939/09
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el pagament dels ajuts de menjador a les associacions de 
mares i pares d’alumnes de la Terra Alta, el Baix Ebre i la 
Ribera d’Ebre
Tram. 314-00940/09
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pagament dels ajuts de menjador a les associacions de ma-
res i pares d’alumnes de l’Alt Camp, el Baix Camp i el Priorat
Tram. 314-00941/09
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius per a la destitució del director del Servei Meteorolò-
gic de Catalunya
Tram. 314-00942/09
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
membres del Comitè d’Ètica de la Policia que han presentat 
la dimissió
Tram. 314-00943/09
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les raons de la dimissió de membres del Comitè d’Ètica de 
la Policia
Tram. 314-00944/09
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les raons de la derogació del Codi ètic de la Policia de Ca-
talunya
Tram. 314-00945/09
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Comitè d’Ètica de la Policia
Tram. 314-00946/09
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del nombre d’infraccions a la zona de limitació de 
velocitat als accessos a Barcelona
Tram. 314-00947/09
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’elaboració d’un estudi geològic per a determinar la causa 
de l’aparició d’esquerdes en diversos habitatges de Riells, a 
Bigues i Riells (Vallès Oriental)
Tram. 314-00948/09
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la construcció d’un institut escola a Sant Jaume d’Enveja 
(Montsià)
Tram. 314-00949/09
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció d’un institut escola a l’entitat municipal descen-
tralitzada de Jesús, a Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-00950/09
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la construcció d’un institut escola a Móra la Nova (Ribera 
d’Ebre)
Tram. 314-00951/09
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’execució de les obres de millorament dels carrers 
i espais públics del barri d’Espronceda, de Sabadell (Vallès 
Occidental)
Tram. 314-00952/09
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les manifestacions del conseller d’Interior sobre el futur de 
l’aeroport de Lleida-Alguaire
Tram. 314-00953/09
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
confiança del conseller de Territori i Sostenibilitat en la viabi-
litat de l’aeroport de Lleida - Alguaire
Tram. 314-00954/09
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
previsions del conseller de Territori i Sostenibilitat amb rela-
ció a les inversions a l’aeroport de Lleida-Alguaire
Tram. 314-00955/09
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
confiança del conseller de Territori i Sostenibilitat en el po-
tencial de l’aeroport de Lleida-Alguaire com a dinamitzador 
econòmic
Tram. 314-00956/09
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
necessitat de l’aeroport de Lleida-Alguaire
Tram. 314-00957/09
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
representants de les institucions polítiques i econòmiques 
en la Taula Estratègica d’Impuls de l’Aeroport de Lleida-Al-
guaire
Tram. 314-00958/09
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
vols fora de l’espai Schengen des de l’aeroport de Lleida-
Alguaire
Tram. 314-00959/09
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions previstes per a garantir l’arribada de turistes a 
l’aeroport de Lleida-Alguaire per mitjà d’operadors turístics
Tram. 314-00960/09
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
paper d’Aeroports de Catalunya en la gestió i la promoció de 
l’aeroport de Lleida-Alguaire
Tram. 314-00961/09
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la repercussió de la constitució d’una taula d’entitats so-
bre la constitució d’un consorci de promoció de l’aeroport 
de Lleida-Alguaire
Tram. 314-00962/09
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la redacció d’un pla de negoci per a l’aeroport de Lleida-
Alguaire
Tram. 314-00963/09
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aprofitament de la capacitat inversora de Túnels i Accessos 
de Barcelona, SA, per a la millora de les infraestructures
Tram. 314-00964/09
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió d’execució de les obres de la segona galeria del 
túnel de Vallvidrera
Tram. 314-00965/09
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte, la licitació i l’adjudicació de les obres de l’autopista 
de Mollet a Badalona
Tram. 314-00966/09
Formulació p. 79
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la finalització de les obres del carril bus a la carretera C-58 
entre Ripollet i Barcelona
Tram. 314-00967/09
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost i el calendari d’execució de les obres de remo-
delació i millora de l’estació de Gràcia dels Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya
Tram. 314-00968/09
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost i el calendari d’execució de les obres de cons-
trucció de la cua de maniobres dels Ferrocarrils de la Gene-
ralitat de Catalunya a l’estació de Plaça de Catalunya
Tram. 314-00969/09
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte d’ampliació i millorament del tram d’Ulldecona al riu 
Sénia de la carretera T-332
Tram. 314-00970/09
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’execució de les obres de la variant de Sant Jaume d’Enveja 
(Montsià)
Tram. 314-00971/09
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte de condicionament dels camins agrícoles de l’espai 
natural de Gallecs, a Mollet del Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 314-00972/09
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’institut escola de Sant Joan de les Abadesses (Ripollès)
Tram. 314-00973/09
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
relació institucional de comunicació amb el Parlament
Tram. 314-00974/09
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
informacions dels mitjans de comunicació amb relació al Pla 
de reequilibri econòmic i financer de la Generalitat
Tram. 314-00975/09
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’emplaçament de l’aeroport corporatiu empresarial de l’ae-
ròdrom d’Igualada-Òdena
Tram. 314-00976/09
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions previstes per al desenvolupament de l’aeroport 
corporatiu empresarial de l’aeròdrom d’Igualada-Òdena
Tram. 314-00977/09
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
mecanismes de concertació territorial previstos per a impul-
sar el desenvolupament de l’aeroport corporatiu empresarial 
de l’aeròdrom d’Igualada-Òdena
Tram. 314-00978/09
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures de promoció previstes per a garantir el desenvolu-
pament de l’aeroport corporatiu empresarial de l’aeròdrom 
d’Igualada-Òdena
Tram. 314-00979/09
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
causes de l’avaria a les línies R1, R2, R3, R4 i R7 de Renfe 
del 9 de febrer de 2011
Tram. 314-00980/09
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
desenvolupament del centre estratègic logístic Logis Pene-
dès
Tram. 314-00981/09
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions dutes a terme per a restablir el servei a les línies 
R1, R2, R3, R4 i R7 de Renfe afectades per una avaria el 9 
de febrer de 2011
Tram. 314-00982/09
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures adoptades per a informar els viatgers afectats 
per l’avaria a les línies R1, R2, R3, R4 i R7 de Renfe del 9 de 
febrer de 2011
Tram. 314-00983/09
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’usuaris afectats per l’avaria a les línies R1, R2, R3, 
R4 i R7 de Renfe del 9 de febrer de 2011
Tram. 314-00984/09
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
centre d’atenció primària de Riells i Viabrea (Selva)
Tram. 314-00985/09
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius del conseller d’Interior per a no haver nomenat 
encara un secretari o secretària de Seguretat
Tram. 314-00986/09
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
institucionalitat del fet de posposar el nomenament del se-
cretari o secretària de Seguretat per motius electorals
Tram. 314-00987/09
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ajornament del nomenament del secretari o secretària de 
Seguretat i les declaracions del conseller d’Interior
Tram. 314-00988/09
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nomenament del vicepresident de la Comissió d’Interior del 
qual s’ha anunciat que serà nomenat secretari de Seguretat
Tram. 314-00989/09
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
idoneïtat per al càrrec del secretari de Seguretat nomenat 
per l’anterior conseller d’Interior
Tram. 314-00990/09
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions de la Direcció General de Tributs en matèria 
d’espectacles mentre n’ha tingut les competències
Tram. 314-00991/09
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
motiu per a retornar les competències en matèria d’especta-
cles al Departament d’Interior
Tram. 314-00992/09
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la persona responsable de traspassar les competències en 
matèria d’espectacles al Departament d’Economia i Conei-
xement
Tram. 314-00993/09
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
motiu del conseller d’Interior per a votar a favor d’un decret 
que deixava el Departament sense competències fonamen-
tals per a la política de seguretat pública
Tram. 314-00994/09
Formulació p. 87
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
trasllat del Parc de Bombers de la Generalitat de Sant Feliu 
de Llobregat (Baix Llobregat) per a situar-hi dos edificis nous
Tram. 314-00995/09
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de delictes comesos contra el patrimoni comesos el 
2009 i el 2010 a la regió policial de Ponent
Tram. 314-00996/09
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
zones de protecció especial per als ocells
Tram. 314-00997/09
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’opinió del conseller de Territori i Sostenibilitat amb relació a 
l’efecte de la limitació de la velocitat als accessos a Barcelo-
na sobre la qualitat ambiental
Tram. 314-00998/09
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius per a no suprimir la limitació de la velocitat als 
accessos a Barcelona
Tram. 314-00999/09
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
temes tractats en la reunió del 9 de febrer de 2011 entre el 
conseller de Territori i Sostenibilitat i el ministre de Foment
Tram. 314-01000/09
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els temes tractats com a prioritaris pel conseller de Territori 
i Sostenibilitat en la reunió del 9 de febrer de 2011 amb el 
ministre de Foment
Tram. 314-01001/09
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les conclusions de la reunió del 9 de febrer de 2011 entre el 
conseller de Territori i Sostenibilitat i el ministre de Foment
Tram. 314-01002/09
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els incidents en què hi ha hagut lesions per l’ús de bales de 
goma pels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-01003/09
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
denúncies rebudes per l’ús de bales de goma pels Mossos 
d’Esquadra
Tram. 314-01004/09
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les indemnitzacions per l’ús de bales de goma pels Mossos 
d’Esquadra
Tram. 314-01005/09
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ús de bales de goma per part del cos de Mossos d’Esqua-
dra
Tram. 314-01007/09
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les alternatives a l’ús de bales de goma pels Mossos d’Es-
quadra
Tram. 314-01008/09
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
utilització de mètodes alternatius a l’ús de bales de goma 
pels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-01009/09
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte de construcció d’una planta de cicle combinat de 
400 kW a Bescanó (Gironès)
Tram. 314-01010/09
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
traçat definitiu de la línia de 400 kW entre Bescanó i Santa 
Llogaia d’Àlguema i del brancal de Riudarenes
Tram. 314-01011/09
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions previstes per a mantenir la infraestructura actual 
de l’Hospital Universitari Josep Trueta, de Girona
Tram. 314-01012/09
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la construcció d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra a 
Salt (Gironès)
Tram. 314-01013/09
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les repercussions de la paralització de la construcció de la 
comissaria regional dels Mossos d’Esquadra a Salt (Gironès)
Tram. 314-01014/09
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra a la 
Jonquera (Alt Empordà)
Tram. 314-01015/09
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
manteniment del projecte de construcció del nou Hospital 
Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-01016/09
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari del projecte executiu del nou Hospital Verge de la 
Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-01017/09
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les recomanacions relatives a l’ús de bales de goma pels 
Mossos d’Esquadra
Tram. 314-01018/09
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les recomanacions del fabricant relatives a l’ús de bales de 
goma pels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-01019/09
Formulació p. 95

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

1.25. PREGUNTES AL GOVERN

1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres de construcció d’una nova 
carretera entre Salt, Anglès i el Pasteral
Tram. 314-00001/09

Resposta del Govern
Reg. 1843 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00001/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les obres de construcció d’una nova carretera entre Salt, 
Anglès i el Pasteral

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Josep Enric Millo i Rocher

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

Les carreteres N-141, entre Salt i Anglès, i C-63, entre An-
glès i el Pasteral, han de ser objecte d’actuacions de con-
dicionament i de construcció de les variants de les pobla-
cions travessades. Els trams esmentats formaven part d’un 
estudi informatiu anomenat «Corredor Brugent-Ter», que 
va ser objecte d’una informació pública feta l’any 2006. 
Aquesta informació pública només va ser aprovada en el 
tram intermedi (del Pasteral a Bonmatí).

L’estat actual de tramitació dels diferents trams que for-
men la carretera de Salt al Pasteral és el següent:

– Condicionament i variants de la C-63 i de l’N-141 entre 
el Pasteral i Bonmatí. Projecte constructiu en redacció. 
Cost previst 74,36 MEUR.

– Condicionament i variants de l’N-141 entre Bonmatí, 
Bescanó i Salt. Nou estudi informatiu en redacció, Cost 
previst 36,62 MEUR.

L’execució de les obres del tram del Pasteral a Bonmatí 
podrà ser programada quan s’acabi la redacció del pro-
jecte constructiu i s’habilitin els pressupostos correspo-
nents en funció del cost definitiu del projecte.

Pel que fa al tram de Bonmatí a Bescanó i Salt, en pri-
mer terme caldrà acabar la redacció de l’estudi informa-
tiu i realitzar la informació pública corresponent. Un cop 
aprovada la informació pública s’haurà de procedir a la 
redacció del projecte constructiu i a la resta de la trami-
tació administrativa i pressupostària per poder progra-
mar les obres.

Barcelona, 10 de febrer de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Correcció d’errades de publicació (BOPC 20)

En el BOPC 20, del 15 de febrer de 2011, a la pàg. 20, 
a la taula,

On diu:

«Centre penitenciari Interns

[...] [...]

CP Brians 11.512
CP Brians 21.471

[...] [...]»

Ha de dir:

«Centre penitenciari Interns

[...] [...]

CP Brians 1 1.512
CP Brians 2 1.471

[...] [...]»

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat d’execució i la posada en funci·
onament de les obres de la línia 9 del metro 
i sobre les paralitzacions produïdes durant 
l’execució de les obres
Tram. 314-00043/09

Resposta del Govern
Reg. 1847 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00043/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’execució i la posada en funcionament de les 
obres de la línia 9 del metro i sobre les paralitzacions 
produïdes durant l’execució de les obres

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:

1. L’estat dels treballs en els quatre trams en què es divi-
deix l’L9 és el següent:

– Tram 1r Terminal entre pistes - Europa Fira: està exe-
cutat el túnel així com bona part de l’obra civil de les es-
tacions, i actualment s’està treballant en el muntatge de 
via i l’arquitectura de totes les estacions, llevat de Verge 
de Montserrat.
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– Tram 2n Polígon Pratenc - Zona Universitària: està 
executat el viaducte del carrer A i la major part de l’obra 
civil de les estacions, llevat de Polígon Pratenc, així com 
bona part del túnel i de la llosa intermitja; actualment 
s’està executant el tram que resta de túnel i de llosa in-
termitja.

– Tram 3r Zona Universitària - La Sagrera: s’està exe-
cutant el túnel mitjançant dues tuneladores que avancen 
alhora des dels seus extrems i s’està treballant en l’obra 
civil de la major part de les estacions.

– Tram 4t La Sagrera - Gorg i Can Zam: aquest tram 
està en servei. Actualment s’estan executant les obres 
d’arquitectura de l’estació de Santa Rosa i l’obra civil de 
l’estació de La Sagrera Hondures.

Les previsions de posada en servei es definiran en funció 
de les disponibilitats pressupostàries dels propers anys.

2. Les principals aturades en l’execució de les obres de 
la línia 9, motivades per raons tècniques, han estat les 
següents:

– Aturada de la tuneladora que executava el túnel Can Zam 
- Pou Besós amb motiu de l’execució d’un pou a St. Adrià 
per fer el canvi d’eines de tall de la tuneladora en condi-
cions de seguretat.

– Aturada de la tuneladora que executava el túnel Gorg-
Pou Havaneres a l’àmbit de St. Andreu amb motiu de la 
tramitació d’un nou projecte que definís un canvi de traçat 
i una millora de la seguretat.

– Aturada de la tuneladora que actualment està execu-
tant el túnel Pou Zona Franca - Pou Bifurcació amb mo-
tiu de l’execució d’un tractament del terreny i una galeria 
per fer el canvi d’eines de tall de la tuneladora en condi-
cions de seguretat.

Barcelona, 10 de febrer de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les previsions del projecte de prolon·
gació de la línia 3 del metro cap al Baix Llo·
bregat
Tram. 314-00044/09

Resposta del Govern
Reg. 1850 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00044/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
previsions del projecte de prolongació de la línia 3 del 
metro cap al Baix Llobregat

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 redacció del projecte del perllongament de l’L3 dels 
FMB entre les estacions de Zona Universitària i Sant Fe-
liu de Llobregat va ser licitada i adjudicada durant el se-
gon semestre de 2010 i està previst que la seva redacció 
comenci durant 2011.

Barcelona, 10 de febrer de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la possible recuperació del projecte 
de la línia 12 del metro
Tram. 314-00045/09

Resposta del Govern
Reg. 1855 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00045/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
possible recuperació del projecte de la línia 12 del metro

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:

Qualsevol modificació de les actuacions previstes es farà 
en el marc de la planificació global i amb la participa-
ció i discussió amb el territori i altres administracions 
afectades.

Barcelona, 10 de febrer de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte de connexió del Trambaix 
i el Trambesòs i la possible connexió per 
l’avinguda de la Diagonal, de Barcelona
Tram. 314-00046/09

Resposta del Govern
Reg. 1857 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00046/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el projecte de connexió del Trambaix i el Trambesòs i 
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la possible connexió per l’avinguda de la Diagonal, 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:

1. Tant el PDI 2001-2010 com l’Avanç del PDI 2009-2018 
inclouen com a proposta la connexió del Trambaix i el 
Trambesòs per tal de millorar la connectivitat d’ambdu-
es xarxes tramviàries amb el centre de Barcelona i llur 
imbricació amb les xarxes de bus, metro i ferrocarrils. 
Els estudis tècnics del PDI demostren que es tracta d’una 
actuació d’elevadíssima rendibilitat socioeconòmica i 
ambiental.

Al PDI, el traçat previst d’aquesta connexió és per l’avin-
guda Diagonal de Barcelona. L’Avanç del PDI 2009-2018 
reconeix, però, que la definició del traçat en aquest tram 
és especialment problemàtica. D’altra banda, és evident 
que es poden plantejar altres alternatives diferents al pas 
per la Diagonal per a satisfer el doble objectiu tècnic es-
mentat en el paràgraf anterior.

2. Un criteri invariable per al desplegament de les xar-
xes tramviàries metropolitanes ha estat consensuar els 
traçats dels diversos trams i les característiques de les 
obres adjuntes d’urbanització amb els ajuntaments im-
plicats. Arran del resultat del procés participatiu dut a 
terme per l’Ajuntament de Barcelona l’any passat, el go-
vern de la ciutat ha encetat una reflexió sobre el traçat de 
la connexió del Trambaix i el Trambesòs. La Generalitat 
de Catalunya resta oberta a les propostes municipals en 
aquest àmbit.

Barcelona, 10 de febrer de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la xarxa del tramvia del Camp de Tar·
ragona
Tram. 314-00047/09

Resposta del Govern
Reg. 1860 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00047/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
xarxa del tramvia del Camp de Tarragona

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 22 de juliol de 2010, el Departament de Política Ter-
ritorial i Obres Públiques va aprovar inicialment l’estudi 
informatiu i l’estudi d’impacte ambiental «Implantació 
d’un sistema tramviari al Camp de Tarragona», que va 
estar sotmès a informació pública durant un període de 
60 dies hàbils.

Actualment, un cop finalitzat aquest tràmit i després 
d’haver avaluat les al·legacions que es van presentar, 
aquest Departament redactarà el corresponent informe 
d’al·legacions, la resolució del qual determinarà quines 
seran les properes fases del projecte.

Barcelona, 10 de febrer de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la despesa en bonificació de peatges 
i peatges a l’ombra a les autopistes catala·
nes el 2010
Tram. 314-00049/09

Resposta del Govern
Reg. 1862 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00049/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
despesa en bonificació de peatges i peatges a l’ombra a 
les autopistes catalanes 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:

Les darreres dades disponibles a dia d’avui pel que fa a 
les bonificacions i descomptes aplicats als usuaris de les 
vies de peatge de titularitat de la Generalitat de Catalu-
nya són les corresponents a l’exercici 2009, que han es-
tat justificades i compensades durant 2010. Suposen una 
despesa de 21,33 MEUR a càrrec dels pressuposts de la 
Generalitat, a banda de les transferències del Ministeri 
de Foment en aplicació el RD-L 6/1999 i en virtut del 
Conveni DA3a.

Barcelona, 10 de febrer de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els plans urbanístics aprovats o modi·
ficats el 2009 i el 2010
Tram. 314-00051/09

Resposta del Govern
Reg. 1864 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00051/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
plans urbanístics aprovats o modificats 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:

Durant 2010 han estat aprovats o modificats 672 plans 
urbanístics i 614 durant 2009.

Barcelona, 10 de febrer de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’accessibilitat a les estacions de Fer·
rocarrils de la Generalitat en data del 31 de 
desembre de 2010
Tram. 314-00103/09

Resposta del Govern
Reg. 1866 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00103/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’accessibilitat a les estacions de Ferrocarrils de la Gene-
ralitat en data del 31 de desembre de 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:

Us trameto, adjunta, la informació sol·licitada.

Barcelona, 10 de febrer de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els carnets de pensionista a Barcelo·
na en data del 31 de desembre de 2010
Tram. 314-00120/09

Resposta del Govern
Reg. 1869 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00120/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els carnets de pensionista a Barcelona en data del 31 de 
desembre de 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:

Els carnets de pensionista que va donar Ferrocarrils de 
la Generalitat a 31 de desembre de 2010 era de 114.796, 
d’aquets 49.414 eren de modalitat A i 65.382 de modali-
tat B segons els següent desglossament:

– Carnets de pensionista modalitat A:

• 47.154 carnets de persones majors de 65 anys.

• 2.260 carnets de persones amb discapacitat.

– Carnets de pensionista modalitat B:

• 63.094 carnets de persones majors de 65 anys.

• 1.634 carnets de persones amb discapacitat.

Barcelona, 10 de febrer de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el conveni d’inversions al finançament 
del transport públic de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona
Tram. 314-00232/09

Resposta del Govern
Reg. 1871 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00232/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
conveni d’inversions al finançament del transport públic 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

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

1. La vigència del Conveni entre l’Administració Gene-
ral de l’Estat i la Generalitat de Catalunya per al finan-
çament d’infraestructures del transport metropolità de 
Barcelona per al període 2007-2010 és fins el 31 de de-
sembre de 2010. El Conveni no té clàusula de pròrroga, 
de forma que en aquest moment no hi ha conveni vigent.

2. L’aportació de l’AGE a la Generalitat de Catalunya en 
l’exercici 2010 ha estat de 42.448.000 euros. Per a l’exer-
cici 2011, els PGE no inclouen cap partida per al paga-
ment a la Generalitat d’obligacions derivades d’un nou 
Conveni d’infraestructures.

Barcelona, 10 de febrer de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la flota d’autobusos de Barcelona i de 
l’àrea metropolitana en data del 31 de de·
sembre de 2010
Tram. 314-00233/09

Resposta del Govern
Reg. 1873 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00233/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
flota d’autobusos de Barcelona i de l’àrea metropolitana 
en data del 31 de desembre de 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 flota adaptada de vehicles dels serveis de transport en 
autobús de l’àrea metropolitana de Barcelona és de 2.111 
d’un total de 2.244. S’inclouen els vehicles del transport 
urbà de la ciutat de Barcelona (TMB), els de l’àmbit de 
l’Entitat Metropolitana del transport (EMT) i els corres-
ponents als serveis regulars interurbans de competència 
de la Generalitat de Catalunya que presten serveis a la 
regió metropolitana de Barcelona.

Barcelona, 10 de febrer de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les denúncies, les inspeccions i les 
sancions en el sector del taxi a l’àrea metro·
politana de Barcelona el 2010
Tram. 314-00234/09

Resposta del Govern
Reg. 1865 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00234/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
denúncies, les inspeccions i les sancions en el sector del 
taxi a l’àrea metropolitana de Barcelona 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:

Durant el 2010 s’han inspeccionat un total de 768 vehi-
cles relatius al sector del taxi a l’àmbit de l’Àrea Metro-
politana de Barcelona.

En aquest període s’han tramitat 88 denúncies pels con-
ceptes següents:

Manca autorització VTC (arrendament amb conductor) 21
Manca autorització VT (taxi) 5
No portar contractació VTC 12
No portar Full de Ruta 13
Manca assegurança 12
Encotxar fora del terme municipal 1
Realitzar transport fora de la residència del vehicle 11
Manca llibre de reclamacions 13

Total 88

El número d’inspectors actuants és de dos, que realitzen 
les inspeccions en col·laboració amb la Policia de la Ge-
neralitat-Mossos d’Esquadra i Policies Locals.

Durant el primer semestre de 2010 els Mossos d’Esqua-
dra a l’àmbit a que fa referència la pregunta han controlat 
768 vehicles.

Barcelona, 10 de febrer de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de targetes de transport 
T12 sol·licitades el 2010 i la previsió per al 
2011
Tram. 314-00236/09

Resposta del Govern
Reg. 1867 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00236/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de targetes de transport T12 sol·licitades el 2010 
i la previsió per al 2011

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Jordi Cornet i Serra

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

Us trameto, adjunta, la informació sol·licitada.

Barcelona, 10 de febrer de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aportació de la Generalitat al sector 
del taxi, del 2007 al 2010 i la previsió per al 
2011
Tram. 314-00237/09

Resposta del Govern
Reg. 1868 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00237/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació de la Generalitat al sector del taxi, del 2007 
al 2010 i la previsió per al 2011

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Jordi Cornet i Serra

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

Les aportacions de la Generalitat al sector del taxi per 
als exercicis 2007 fins el 31 de desembre de 2010 ha estat 
de 824.175 euros, desglossat per exercici de la manera 
següent:

Exercici 2007 171.000 €
Exercici 2008 302.175 €
Exercici 2009 152.325 €
Exercici 2010 198.675 €

El concepte ha estat l’atorgament d’ajuts per a l’adqui-
sició d’equips de seguretat GPS-GPRS per al sector del 
taxi.

Per a aquest any està prevista la publicació d’una nova 
convocatòria.

Barcelona, 10 de febrer de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari previst per a la construc·
ció de dues estacions de mercaderies del 
port de Barcelona a l’antiga ribera del Llo·
bregat
Tram. 314-00238/09

Resposta del Govern
Reg. 1872 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00238/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari previst per a la construcció de dues estacions 
de mercaderies del port de Barcelona a l’antiga ribera del 
Llobregat

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:

A data d’avui, l’Autoritat del Port de Barcelona està re-
dactant el projecte bàsic de la terminal intermodal ferro-
viària Zal Prat que es preveu ubicar a l’antiga llera del riu 
Llobregat, al Port de Barcelona. Aquests treballs van ser 
licitats el desembre de 2008 i adjudicats l’abril de 2009.

No serà fins a la finalització de la seva tramitació admi-
nistrativa que es podrà tenir una definició en detall de les 
actuacions que permeti estimar el calendari d’execució 
de les obres per part del Ministeri de Foment.

Barcelona, 10 de febrer de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat d’execució del Pla director 
d’infraestructures de transport públic col·
lectiu de la regió metropolitana de Barcelo·
na 2001·2010 amb relació al tram entre Hos·
pital de Bellvitge i El Prat de la línia 1 del 
metro
Tram. 314-00239/09

Resposta del Govern
Reg. 1874 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00239/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’execució del Pla director d’infraestructures de 
transport públic col·lectiu de la regió metropolitana de 
Barcelona 2001-2010 amb relació al tram entre Hospital 
de Bellvitge i El Prat de la línia 1 del metro

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 perllongament de l’L1 dels FMB des de l’estació 
d’Hospital de Bellvitge fins al Prat de Llobregat és la 
proposta d’actuació AX01 del Pla Director d’Infraes-
tructures del Transport Públic Col·lectiu a la regió Me-
tropolitana de Barcelona 2001-2010.

L’import d’aquesta inversió així com el termini d’exe-
cució de les obres es calcularan en primera instància al 
corresponent Estudi Informatiu que es redacti previ a la 
redacció del projecte constructiu relatiu a aquestes obres.

Barcelona, 10 de febrer de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les aportacions econòmiques a l’Ajun·
tament de Barcelona en matèria d’infraes·
tructures bàsiques i transport els anys 2008, 
2009 i 2010
Tram. 314-00241/09

Resposta del Govern
Reg. 1844 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00241/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les aportacions econòmiques a l’Ajuntament de Barcelo-
na en matèria d’infraestructures bàsiques i transport els 
anys 2008, 2009 i 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:

Des de la Generalitat de Catalunya no s’ha realitzat cap 
aportació econòmica directa a l’Ajuntament de Barcelo-
na destinada a actuacions en matèria d’infraestructures 
bàsiques i en matèria de transport durant els exercicis 
2008, 2009 i 2010.

Barcelona, 10 de febrer de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat d’execució del Pla director d’in·
fraestructures de transport públic col·lectiu 
de la regió metropolitana de Barcelona 
2001·2010 amb relació als projectes secto·
rials de la línia 9 del metro
Tram. 314-00242/09

Resposta del Govern
Reg. 1846 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00242/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’execució del Pla director d’infraestructures de 
transport públic col·lectiu de la regió metropolitana de 
Barcelona 2001-2010 amb relació als projectes sectorials 
de la línia 9 del metro

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:

1. El Pla Director d’Infraestructures del Transport Públic 
Col·lectiu a la Regió Metropolitana de Barcelona 2001-
2010 (PDI) divideix l’L9 en 4 actuacions (AX08, AX09, 
AX10 i AX11) que corresponen als 4 trams en què s’ha 
dividit l’execució, i en el mateix document s’indica que 
en el moment de la seva aprovació (abril de 2002) es-
taven en licitació els treballs de redacció dels projectes 
sectorials de la línia L9 (ascensors, escales mecàniques, 
sistema peatge).

Actualment es troben en curs les obres d’ascensors, es-
cales mecàniques i sistema de peatge de la línia 9, men-
tre que el tram 4t, la Sagrera - Gorg/Can Zam, està en 
servei.

2. Les previsions de posada en servei es definiran en 
funció de les disponibilitats pressupostàries dels propers 
anys.
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Les principals actuacions pendents en els quatre trams 
en que es divideix l’L9 són les següents:

– Tram 1r Terminal entre pistes - Europa Fira: resta pen-
dent completar les obres en curs d’ascensors i escales 
mecàniques i implantar els sistemes de peatge.

– Tram 2n Polígon Pratenc - Zona Universitària: resta 
pendent completar les obres en curs d’ascensors i escales 
mecàniques i implantar els sistemes de peatge.

– Tram 3r Zona Universitària - La Sagrera: resta pendent 
completar les obres d’ascensors i escales mecàniques i 
implantar els sistemes de peatge.

– Tram 4t La Sagrera - Gorg/Can Zam: aquest tram està 
en servei. Resta pendent completar les obres en curs 
d’implantació d’escales mecàniques i ascensor a l’estació 
de St. Rosa i iniciar els treballs a les estacions de Sagrera 
Hondures i Sagrera TAV, així com la implantació dels 
sistemes de peatge.

3. La inversió feta fins ara a la línia 9 en l’execució d’as-
censors, escales mecàniques i sistemes de peatge és de 
56 M€.

4. L’estimació de la inversió prevista per a la finalitza-
ció dels treballs de la línia 9 corresponents a ascensors, 
escales mecàniques i sistemes de peatge és de 151 M€.

Barcelona, 10 de febrer de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat d’execució del Pla director d’in·
fraestructures de transport públic col·lectiu 
de la regió metropolitana de Barcelona 
2001·2010 amb relació a la línia 9 del metro
Tram. 314-00243/09

Resposta del Govern
Reg. 1849 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00243/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’execució del Pla director d’infraestructures de 
transport públic col·lectiu de la regió metropolitana de 
Barcelona 2001-2010 amb relació a la línia 9 del metro

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:

1. El Pla Director d’Infraestructures del Transport Pú-
blic Col·lectiu a la Regió Metropolitana de Barcelona 
2001-2010 (PDI) divideix l’L9 en 4 actuacions: AX08, 
AX09, AX10 i AX11, que corresponen als 4 trams en 
què s’ha dividit l’execució. Els tres primers trams es tro-

ben en obres i el tram 4t, la Sagrera - Gorg/Can Zam, es 
troba en servei.

2. Les previsions de posada en servei es definiran en fun-
ció de les disponibilitats pressupostàries dels propers anys.

Les principals actuacions pendents en els quatre trams 
en que es divideix l’L9 són les següents:

– Tram 1r Terminal entre pistes - Europa Fira: resta pen-
dent la finalització dels treballs en curs d’obra civil i ar-
quitectura d’estacions, i de muntatge de via.

– Tram 2n Polígon Pratenc - Zona Universitària: resta 
pendent la finalització dels treballs en curs d’execució 
de túnel, muntatge de llosa intermitja i via, així com els 
d’obra civil d’estacions. També queda pendent l’execu-
ció del tram en viaducte Zona Franca-Polígon Pratenc, 
l’execució de les estacions de Motors i Polígon Pratenc i 
l’arquitectura de totes les estacions.

– Tram 3r Zona Universitària - La Sagrera: resta pendent 
finalitzar l’execució en curs del túnel i de les estacions, 
per a continuació poder abordar el muntatge de la llosa 
intermitja i la via, i l’arquitectura de les estacions. Tam-
bé s’han d’executar les estacions de Muntanya i Manel 
Girona.

– Tram 4t La Sagrera - Gorg/Can Zam: aquest tram està 
en servei. Actualment resta pendent la finalització dels 
treballs en curs de les estacions de Santa Rosa i Sagrera 
Hondures, així com els de l’estació de Sagrera TAV, en-
cara no iniciats.

3. La inversió feta fins ara en l’execució de la línia L9 és 
de 4.569 M€.

4. L’estimació de la inversió prevista per a la finalització 
de les obres de la línia 9, incloent el perllongament de la 
línia L4, és de 2.260 M€.

Barcelona, 10 de febrer de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les zones prioritàries per a la implan·
tació de la xarxa d’autobusos interurbans 
el 2010
Tram. 314-00244/09

Resposta del Govern
Reg. 1852 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00244/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
zones prioritàries per a la implantació de la xarxa d’auto-
busos interurbans el 2010

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

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

Durant l’any 2010 per part del Departament s’han anat 
impulsant les mesures previstes en el Pla de Transports 
de Viatgers de Catalunya 2008-2012 que va ser aprovat 
pel Govern el 7 de gener de 2009.

Es detallen, en el quadre annex, les 78 actuacions de 
millora dutes a terme en la xarxa de serveis interurbans 
d’autobús.

Barcelona, 10 de febrer de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les dades del servei d’autobusos de la 
Generalitat en data del 31 de desembre de 
2010 i les previsions per al 2011
Tram. 314-00245/09

Resposta del Govern
Reg. 1854 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00245/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
dades del servei d’autobusos de la Generalitat en data del 
31 de desembre de 2010 i les previsions per al 2011

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Jordi Cornet i Serra

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

La normativa vigent preveu que les dades estadístiques 
siguin presentades per les empreses concessionàries amb 
caràcter trimestral i per tant es disposaran de les dades 
estadístiques del 2010 durant el primer trimestre del 2011.

En aquest moment les dades disponibles són les de l’any 
2009:

Línies:  628

Concessions 156
Expedicions 2.689.706
Viatgers 48.918.270
Quilometratge 72.821.488

Pel que fa a les dades del 2010 encara no s’ha procedit al 
tancament i tractament de les dades estadístiques per la 
qual cosa no es disposa encara de la informació.

Pel que fa a la previsió pel 2011, es preveu continuar amb 
la implantació del Pla de Transport de Viatgers de Ca-
talunya.

Respecte als robatoris denunciats, la Junta Arbitral del 
Transport de Catalunya ha rebut un total de 13 reclama-
cions durant l’any 2010 per pèrdues d’equipatge en els 
serveis de transport per carretera.

Barcelona, 10 de febrer de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions de la Direcció General 
de Ports i Transports en la construcció de 
carrils bus entre Barcelona i l’entorn metro·
polità el 2010
Tram. 314-00246/09

Resposta del Govern
Reg. 1856 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00246/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions de la Direcció General de Ports i Transports 
en la construcció de carrils bus entre Barcelona i l’entorn 
metropolità 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:

Les actuacions impulsades pel Departament de Polí-
tica Territorial i Obres Públiques durant l’any 2010 per 
a la implantació de carrils bus-vao de connexió entre la 
ciutat de Barcelona i l’entorn metropolità han estat les 
següents:

– Es va continuar amb l’execució de les obres del carril 
bus-vao a l’autopista C-58 entre Ripollet i l’av. Meridiana 
de Barcelona, iniciades la tardor del 2008.

– Es va aprovar l’estudi informatiu per a la implantació 
d’una plataforma reservada per a l’autobús a la carretera 
C-245 entre Castelldefels i Cornellà (Bus Baix), i es va 
avançar amb els treballs de redacció del corresponent 
projecte constructiu i del projecte constructiu del carril 
bus a l’autopista C-31 entre Montgat i Barcelona.

Actualment s’està construint el carril bus-vao de l’auto-
pista C-58 entre Ripollet i l’av. Meridiana de Barcelona, 
que d’acord amb el termini previst per a l’execució de les 
obres es preveu que pugui ser finalitzat a finals d’aquest 
any.

Barcelona, 10 de febrer de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la vigència del contracte programa 
per al finançament del transport públic de 
l’àrea metropolitana de Barcelona i la data 
prevista per a la signatura del contracte pro·
grama del 2011
Tram. 314-00247/09

Resposta del Govern
Reg. 1858 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00247/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
vigència del contracte programa per al finançament del 
transport públic de l’àrea metropolitana de Barcelona i 
la data prevista per a la signatura del contracte programa 
del 2011

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Jordi Cornet i Serra

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

El finançament del transport públic de l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona, pel que fa a les aportacions de les 
diferents Administracions públiques, està garantit pels 
Contracte-Programa que periòdicament se signen entre 
l’Administració General de l’Estat (AGE) i l’Autoritat del 
Transport Metropolità (ATM), en representació de les 
3 administracions catalanes implicades (Generalitat de 
Catalunya, Ajuntament de Barcelona i Entitat Metropo-
litana del Transport).

La vigència del Contracte-Programa actual va finalitzar 
el 31 de desembre de l’any 2010. La clàusula catorzena de 
l’esmentat document estableix que les Administracions 
donaran continuïtat al Contracte-Programa i que en el 
pressupost de l’any 2011 hauran de consignar quantitats 
a compte del següent Contracte-Programa AGE-ATM.

En virtut d’aquesta clàusula totes les Administracions 
s’han compromès a consignar en els seus pressupostos 
de l’any 2011 una partida específica per aquest concepte.

La pròrroga del Contracte-Programa al llarg de tot l’any 
2011 ha de permetre que es signi el futur Contracte-Pro-
grama dins d’aquest període.

Barcelona, 10 de febrer de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’adaptació del servei d’autobusos de 
la Generalitat a les persones amb mobilitat 
reduïda en data del 31 de desembre de 2010 
i la previsió per al 2011
Tram. 314-00251/09

Resposta del Govern
Reg. 1861 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00251/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’adaptació del servei d’autobusos de la Generalitat a les 
persones amb mobilitat reduïda en data del 31 de desem-
bre de 2010 i la previsió per al 2011

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Jordi Cornet i Serra

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

Accessibilitat PMR a les estacions d’autobusos i a les 
parades.

Estacions d’autobusos:

Totes les estacions d’autobusos de nova construcció que 
s’han executat en els darrers anys estan completament 
adaptades a persones amb mobilitat reduïda.

La resta d’estacions d’autobusos de la xarxa d’estacions 
de la Generalitat de Catalunya també està adaptada, mal-
grat que pot existir algun cas en què aquesta adaptació 
no sigui total. En aquests casos, la seva plena adaptació a 
la normativa d’accessibilitat vigent s’assoleix mitjançant 
actuacions puntuals a cada estació a desenvolupar en els 
projectes de rehabilitació d’estacions que es portaran a 
terme.

Parades d’autobusos:

Quant a les parades d’autobús, no estan totes condiciona-
des per a viatgers amb mobilitat reduïda.

Les parades urbanes de les línies interurbanes són com-
petència dels ajuntaments i les parades interurbanes són 
competència de la Generalitat.

En els darrers anys, totes les parades interurbanes afec-
tades per projectes de condicionament de carreteres 
s’han construït d’acord amb les normes d’accessibilitat 
establertes.

El Pla de transports de viatgers de Catalunya 2008 - 
2012 proposa elaborar un manual de recomanacions per 
al disseny de parades que servirà de referència per pos-
sibles actuacions.

Vehicles de transport públic

Pel que fa als vehicles que presten serveis regulars de 
transport de viatgers per carretera el percentatge de ve-
hicles adaptats a persones amb mobilitat reduïda es situa 
en el 77,86%, 953 vehicles adaptats d’un total de 1224 
autobusos.
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En execució del previst en el Pla de Transport de Viat-
gers de Catalunya 2008-2012 es continuarà amb aques-
ta línia d’ajuts per tal d’assolir l’objectiu establert en el 
dit pla que a la seva finalització el conjunt de vehicles 
que presten serveis regulars estiguin adaptats a persones 
amb mobilitat reduïda.

Barcelona, 10 de febrer de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’adaptació del servei de metro a les 
persones amb mobilitat reduïda en data del 
31 de desembre de 2010 i la previsió per al 
2011
Tram. 314-00252/09

Resposta del Govern
Reg. 1863 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00252/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’adaptació del servei de metro a les persones amb mo-
bilitat reduïda en data del 31 de desembre de 2010 i la 
previsió per al 2011

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Jordi Cornet i Serra

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

A 31 de desembre de 2010 es troben adaptades, a la xar-
xa de FMB, 113 estacions d’un total de 138, és a dir el 
82% del total. Les previsions per 2011 són l’adaptació de 
noves estacions a programar.

Pel que fa al material mòbil, la totalitat de la flota de ve-
hicles de metro permet l’accés a peu pla. Així mateix, es 
disposa de l’espai necessari per a persones amb mobilitat 
reduïda a l’interior dels vehicles, amb excepció d’alguns 
trens de les línies L1 i L3 que es troben en fase d’adap-
tació.

Barcelona, 10 de febrer de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’adaptació del servei de tramvia a les 
persones amb mobilitat reduïda en data del 
31 de desembre de 2010 i la previsió per al 
2011
Tram. 314-00253/09

Resposta del Govern
Reg. 1806 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00253/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’adaptació del servei de tramvia a les persones amb mo-
bilitat reduïda en data del 31 de desembre de 2010 i la 
previsió per al 2011

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Jordi Cornet i Serra

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

Material mòbil

– Pis baix: tots els tramvies són 100% pis baix, de ma-
nera que es pot anar d’una punta a l’altra sense haver de 
pujar o baixar cap esglaó.

– Portes accessibles: accés per a PMR’s a totes les portes 
dobles de tots els tramvies.

– Espai reservat: cada tramvia compta amb dos espais 
reservats per a persones amb mobilitat reduïda. Aquests 
espais disposen cadascun d’un cinturó de seguretat. 
També hi ha espais reservats per a persones grans i do-
nes embarassades.

– Sistemes d’informació interiors: els combois disposen 
d’un sistema d’informació format per elements accessi-
bles tant per a deficients visuals (senyals acústics) com 
per a deficients auditius (senyals visuals).

– Validadores: les màquines cancel·ladores compleixen 
les recomanacions del Codi d’Accessibilitat de Catalunya 
i estan a l’alçada reglamentària.

– Polsadors interiors: els polsadors per obrir les portes 
també segueixen les recomanacions d’accessibilitat.

– Pantalles informació visual: abans d’arribar a la se-
güent parada, les pantalles interiors indiquen amb sufici-
ent antelació el costat pel qual s’obriran les portes.

Infraestructura

– Andanes i baranes estacions: l’accés a les estacions és 
a peu pla, les rampes de les andanes del tramvia no supe-
ren la inclinació recomanada pel Codi d’Accessibilitat de 
Catalunya i les parades tenen baranes per facilitar l’ac-
cés. No cal passar per cap graó.

– Paviment per a deficients visuals: les persones amb 
disminució visual poden distingir quan s’acosten al límit 
de l’andana o a un pas de vianants per on creua el tram-
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• Observatori de costos del transport de mercaderies per 
carretera. Butlletí de Transports 48. Juliol 2008 (dades 
juny 2008).

• Indicadors del transport urbà de viatgers de superfí-
cie a Catalunya. Butlletí de Transports 49. Octubre 2008 
(dades 2007).

Any 2009

• Observatori de costos del transport discrecional de 
viatgers de Catalunya. Butlletí de Transports 50. Abril 
2009 (dades 2007).

• Observatori de costos del transport discrecional de 
viatgers de Catalunya. Butlletí de Transports 51. Juny 
2009 (dades 2008).

• Observatori de costos del transport de mercaderies per 
carretera. Butlletí de Transports 52. Setembre 2009 (da-
des desembre 2008).

• Observatori de costos del transport de mercaderies per 
carretera. Butlletí de Transports 53. Setembre 2009 (da-
des juny 2009).

• Indicadors del transport urbà de viatgers de superfí-
cie a Catalunya 2008. Butlletí de Transports 54. Octubre 
2009 (dades 2008).

Any 2010

• Observatori de costos del transport de mercaderies per 
carretera. Butlletí de Transports 55. Abril 2010 (dades 
desembre 2009).

• Observatori de costos del transport discrecional de 
viatgers de Catalunya. Butlletí de Transports 56. Abril 
2010 (dades 2009).

– Eines de planificació (plans sectorials) i altres estudis:

Any 2008

• Actualització del cost de la integració tarifària als àm-
bits de l’ATM de l’Àrea de Lleida i de l’Àrea de Girona. 
Cost: 4.794,45 euros.

• Anàlisi cost-benefici d’alternatives de millora de l’ac-
cés ferroviari a Ripollet. Cost: 29.756,32 euros.

Any 2009

• Pla de transports de viatgers de Catalunya 2008-2012, 
aprovat definitivament el 7 de gener de 2009. Cost: 
29.580,00 euros.

Any 2010

• Estudi del sector del taxi a Catalunya, llevat de l’àmbit 
IMT. Cost: 40.360,99 euros.

Barcelona, 10 de febrer de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

via gràcies al paviment estriat del terra, realitzat d’acord 
amb l’Once.

– Passos vianants calaix Gran Via: elements semafòrics 
per a deficients visuals amb comandament a distància 
als passos de vianants exclusius de la infraestructura 
tramviària de les tres parades ubicades dins del calaix 
de la Gran Via: Espronceda, Sant Martí de Provençals 
i Besòs.

Barcelona, 10 de febrer de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per es·
crit sobre els estudis econòmics relatius al 
transport públic entre el 2007 i el 2010
Tram. 314-00254/09

Resposta del Govern
Reg. 1807 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00254/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els estudis econòmics relatius al transport públic entre 
el 2007 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:

Els estudis econòmics sobre el transport públic realitzats 
durant l’exercici 2007 i fins al desembre de 2010 s’es-
menten tot seguit. La majoria d’aquests estudis s’han re-
alitzat internament i no han generat despeses. Pel que 
fa a la resta, el cost associat s’indica a continuació de 
l’estudi.

– Observatoris i Indicadors del transport:

Any 2007

• Observatori de costos del transport de mercaderies per 
carretera. Butlletí de Transports 45. Juliol 2007 (dades 
desembre 2006).

• Observatori de costos del transport de mercaderies per 
carretera. Butlletí de Transports 46. Octubre 2007 (da-
des juny 2007).

Any 2008

• Indicadors del transport urbà de viatgers de superfí-
cie 2006 a Catalunya. Butlletí de Transports 44. Febrer 
2008 (dades 2006).

• Observatori de costos del transport de mercaderies per 
carretera. Butlletí de Transports 47. Juliol 2008 (dades 
desembre 2007).
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat de tramitació i de construcció 
dels carrils VAO de la província de Barcelo·
na en data del 31 de desembre de 2010 i les 
previsions per al 2011
Tram. 314-00256/09

Resposta del Govern
Reg. 1809 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00256/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de tramitació i de construcció dels carrils VAO de 
la província de Barcelona en data del 31 de desembre de 
2010 i les previsions per al 2011

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Jordi Cornet i Serra

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

En referència a la implantació de carrils bus-vao a l’en-
torn metropolità de Barcelona, els treballs impulsats per 
la Generalitat durant l’any 2010 i les previsions per l’any 
actual són les següents:

– L’any 2010, es va continuar amb l’execució de les obres 
del carril bus-vao a l’autopista C-58 entre Ripollet i l’av. 
Meridiana de Barcelona, iniciades la tardor del 2008, 
amb la previsió de finalització a finals del 2011.

– El passat any es va aprovar l’estudi informatiu per a la 
implantació d’una plataforma reservada per a l’autobús 
a la carretera C-245 entre Castelldefels i Cornellà (Bus 
Baix), i es va avançar amb els treballs de redacció del 
corresponent projecte constructiu que es preveu puguin 
ser finalitzats enguany.

– Així mateix, l’any 2010 es va avançar amb la redacció 
del projecte constructiu del carril bus a l’autopista C-31 
entre Montgat i Barcelona, amb previsió de enllestir-lo 
en el decurs del present any.

Barcelona, 10 de febrer de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat d’execució del Pla director d’in·
fraestructures de transport públic col·lectiu 
de la regió metropolitana de Barcelona 
2001·2010 amb relació al tram entre Pom·
peu Fabra i Can Ruti de la línia 2 del metro
Tram. 314-00255/09

Resposta del Govern
Reg. 1808 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00255/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat d’execució del Pla director d’infraestructures de 
transport públic col·lectiu de la regió metropolitana de 
Barcelona 2001-2010 amb relació al tram entre Pompeu 
Fabra i Can Ruti de la línia 2 del metro

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 perllongament de l’L2 dels FMB des de l’estació de 
Badalona Pep Ventura fins Can Ruti es la proposta d’ac-
tuació AX04 del Pla Director Infraestructures del Trans-
port Públic Col·lectiu a la regió Metropolitana de Barce-
lona 2001 - 2010.

Les obres corresponents a la primera fase d’aquest per-
llongament, actualment en execució en la fase final d’ur-
banització de carrers, van permetre l’entrada en servei 
de l’estació de Badalona Pompeu Fabra de l’L2 el passat 
estiu.

L’import corresponent a les inversions relatives a les fa-
ses posteriors de l’actuació AX04 del Pla Director In-
fraestructures del Transport Públic Col·lectiu a la regió 
Metropolitana de Barcelona 2001 - 2010, així com el 
termini d’execució de les obres, es calcularan en primera 
instància al corresponent Estudi Informatiu que es re-
dacti previ a la redacció del projecte constructiu relatiu 
a aquestes obres.

Barcelona, 10 de febrer de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’endeutament financer previst d’Inca·
sòl i Adigsa en la promoció i la construcció 
d’habitatges a Barcelona el 2011

Tram. 314-00300/09

Resposta del Govern

Reg. 1813 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Número Iniciativa: 314-00300/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’endeutament financer previst d’Incasòl i Adigsa en la 
promoció i la construcció d’habitatges a Barcelona el 
2011

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Jordi Cornet i Serra

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a la inici-
ativa parlamentària 314-00300/09 conjuntament amb la 
314-00301/09.

L’endeutament hipotecari de l’Incasòl a la ciutat de Bar-
celona ha estat el següent:

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els accidents i les incidències a les 
línies de Ferrocarrils de la Generalitat el 
2010
Tram. 314-00260/09

Resposta del Govern
Reg. 1811 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00260/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
accidents i les incidències a les línies de Ferrocarrils de 
la Generalitat 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:

Us trameto, adjunta, la informació sol·licitada.

Barcelona, 10 de febrer de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els accidents i les incidències al tram·
via metropolità el 2010
Tram. 314-00261/09

Resposta del Govern
Reg. 1812 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00261/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
accidents i les incidències al tramvia metropolità 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:

Us trameto, adjunta, la informació sol·licitada.

Barcelona, 10 de febrer de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

2005 Via Trajana A2 42 3.376.674,10
Via Trajana A3 14 1.120.969,53
Via Trajana C·3 6 491.203,94
Via Trajana B·3 17 1.353.588,52

Total 2005 79 6.342.436,09

2006 Carles Riba 20 1.115.652,00
Encarnació 53 3.069.865,53
Joaquim Albarran 48 3.000.820,92
Sant Eloi 32 1.867.037,22
Via Favència 74 4.720.177,73

Total 2006 227 13.765.553,40

2007 Ramón Turró 25 1.369.293,55
Sud-Oest Besòs 6B 54 6.090.220,75

Total 2007 79 7.459.514,30

2008 c. Sant Adrià 27 1.731.097,37

Total 2008 27 1.731.097,37

2010 Gran Via-Química 125 8.004.818,35

Total 2010 125 8.004.818,35

L’endeutament hipotecari previst de l’Incasòl a la ciutat 
de Barcelona per a l’any 2011 és de 11.552.329 euros.

Hi ha previstes dues actuacions:

Sud-Oest Besòs, 7B de 64 habitatges i amb un préstec 
hipotecari de 6.211.166 euros.

Polvorí, 7ª fase de 50 habitatges i amb un préstec hipote-
cari de 5.341.163 euros

Pel que fa a Adigsa val a dir que no promou habitatges.

Barcelona, 10 de febrer de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’endeutament d’Incasòl i Adigsa en 
la promoció i la construcció d’habitatges a 
Barcelona del 2004 ençà
Tram. 314-00301/09

Resposta del Govern
Reg. 1813 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-314-00300/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’import pressupostat i liquidat dels 
projectes d’inversió finançats a Barcelona 
del 2004 ençà en aplicació de la Llei 2/2004, 
de millora de barris, àrees urbanes i viles 
que requereixen una atenció especial
Tram. 314-00326/09

Resposta del Govern
Reg. 1814 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00326/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’import pressupostat i liquidat dels projectes d’inversió 
finançats a Barcelona del 2004 ençà en aplicació de la 
Llei 2/2004, de millora de barris, àrees urbanes i viles 
que requereixen una atenció especial

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Jordi Cornet i Serra

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta conjunta a 
les iniciatives parlamentàries següents: 314-00326/09, de 
la 314-00412/09 a la 314-00416/09 i de la 314-00426/09 
a la 314-00431/09.
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En el quadre adjunt es pot consultar el nivell d’inversió 
realitzat i l’estat d’execució dels projectes de la ciutat de 
Barcelona de les convocatòries dels anys 2004 a 2010.

Cadascun dels projectes i actuacions finançats en aplica-
ció de la Llei de millora de barris, àrees urbanes i viles 
que requereixen atenció especial, es poden consultar en la 
pàgina web del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Any convocatòria Barri Previsió inversió Inversió justificada % Execució Estat

2004 Santa Caterina - 
Sant Pere

14.616.000,00 14.616.000,00 100,00 Finalitzat

2004 Roquetes 11.054.445,00 11.054.445,00 100,00 Finalitzat

2005 Poble Sec 16.915.499,80 15.437.977,38 91,27 Finalitzat

2006 Torre Baró - 
Ciutat Meridiana

18.042.000,00 11.286.808,96 62,56 Pròrroga 
de 2 anys

2006 Trinitat Vella 17.442.986,00 12.757.750,12 73,14 Pròrroga d’1 any

2007 La Bordeta 14.765.003,05 5.118.530,33 34,67 En execució

2007 El Coll 15.724.370,00 4.359.657,51 27,73 En execució

2008 La Barceloneta 16.106.746,00 3.256.129,74 20,22 En execució

2008 Maresme/Besós 14.083.472,92 5.100.984,50 36,22 En execució

2009 Bon Pastor/Baró 
de Viver

17.250.000,00 2.170.711,34 12,58 En execució

2010 La Vinya/Can 
Clos/Plus Ultra

12.000.000,00 647.710,67 5,40 En execució

2010 Raval Sud 15.000.000,00 123.707,62 0,82 En execució

Totals 183.000.522,77 85.930.413,17 46,96

Barcelona, 10 de febrer de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de peticions de revisió de 
cèdules d’habitabilitat fetes per l’Ajuntament 
de Barcelona el 2010
Tram. 314-00360/09

Resposta del Govern
Reg. 1818 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Número Iniciativa: 314-00360/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de peticions de revisió de cèdules d’habitabilitat 
fetes per l’Ajuntament de Barcelona 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, es dóna resposta a la inici-
ativa parlamentària 314-00360/09 conjuntament amb la 
314-00420/09.

El Decret 259/2003, de 21 d’octubre, va quedar derogat 
en l’entra en vigor del Decret 55/2009, de 7 d’abril, sobre 

les condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula 
d’habitabilitat.

Durant l’any 2010 l’Ajuntament de Barcelona, des del 
districte de Ciutat Vella, ha presentat al Servei d’Habi-
tabilitat documentació relativa als habitatges principal, 
1er 1a i 3er 1a del carrer Canuda, 13, per a que es pugui 
comprovar o revisar les possibles cèdules d’habitabilitat, 
atès que s’està duent a terme activitat d’allotjament turís-
tic sense disposar de les corresponents llicencies.

D’aquest habitatges hi ha atorgada una cèdula d’habita-
bilitat corresponent al 1er 1a, concedida desprès que des 
de l’Oficina de Rehabilitació del Districte, en data 7 de 
febrer de 2008, va poder comprovar la correcta habitabi-
litat de la vivenda.

Barcelona, 10 de febrer de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els contractes signats amb relació a 
la borsa d’habitatges de lloguer el 2010 i les 
previsions per al 2011
Tram. 314-00365/09

Resposta del Govern
Reg. 1819 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Número Iniciativa: 314-00365/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
contractes signats amb relació a la borsa d’habitatges de 
lloguer el 2010 i les previsions per al 2011

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Jordi Cornet i Serra

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya es dóna resposta a la iniciati-
va parlamentària 314-00365/09.

La Borsa del Consorci de l’Habitatge de Barcelona ha 
signat 129 relacionats amb el Programa de la Borsa Jove.

Es preveu que aquest any es signaran al voltant de 400 
nous contractes dels Programes de Mediació Social i de 
la Borsa Jove.

Barcelona, 10 de febrer de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre plantes dessalinitzadores 
projectades
Tram. 314-00367/09

Resposta del Govern
Reg. 1820 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00367/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre plantes dessalinitzadores projectades

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Jordi Cornet i Serra

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya es dóna resposta a la iniciati-
va parlamentària 314-00367/09.

El Programa de mesures del Pla de gestió del districte de 
conca fluvial de Catalunya, aprovat per l’Acord de Go-
vern 238/2010 de 23 de novembre del 2010, preveu la 
construcció de dues noves dessalinitzadores.

Barcelona, 10 de febrer de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els projectes de construcció d’eco·
parcs
Tram. 314-00368/09

Resposta del Govern
Reg. 1821 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00368/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
projectes de construcció d’ecoparcs

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Jordi Cornet i Serra

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a la inicia-
tiva parlamentària 314-00368/09.

Els ecoparcs, dins de l’àmbit metropolità, estan gestio-
nats per l’Entitat del Medi Ambient de l’Àrea metropoli-
tana de Barcelona (EMA).

Pel que fa a la resta de Catalunya, el Pla territorial sec-
torial d’infraestructures de gestió de residus municipals 
(PTSIRM) va ser aprovat mitjançant el Decret 16/2010 i 
està a disposició a la web del Departament.

El finançament del PTSIRM segueix el que preveu l’arti-
cle 2.3 de la Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament 
de les infraestructures de gestió dels residus i dels cà-
nons sobre la disposició del rebuig dels residus, així com 
l’article 10.1 del Decret 16/2010, de 16 de febrer, pel qual 
s’aprova el Pla territorial sectorial d’infraestructures de 
gestió de residus municipals.

Barcelona, 10 de febrer de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les inversions fetes el 2010 per al mi·
llorament de les infraestructures i els ser·
veis municipals als barris de Collserola, de 
Barcelona, i la previsió per al 2011
Tram. 314-00370/09

Resposta del Govern
Reg. 1822 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00370/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les inversions fetes el 2010 per al millorament de les 
infraestructures i els serveis municipals als barris de 
Collserola, de Barcelona, i la previsió per al 2011
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el resultat de la recollida selectiva de 
residus i les deficiències detectades el 2010
Tram. 314-00372/09

Resposta del Govern
Reg. 1837 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Número Iniciativa: 314-00372/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
resultat de la recollida selectiva de residus i les deficièn-
cies detectades 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 es dóna resposta a les ini-
ciatives parlamentàries que van de la 314-00372/09 a la 
314-00375/09.

Els ens locals són els òrgans competents en la recollida 
de residus i en aquest moment l’Agència Catalana de Re-
sidus es troba en procés de recopilació de dades referents 
al 2010.

Els objectius i les actuacions, incloses les línies d’ajut, 
per millorar la recollida selectiva es recullen en el Pro-
grama de gestió de residus municipals de Catalunya Pro-
gremic 2007-2012, aprovat pel Decret 87/2010, de 29 de 
juny.

La Llei 16/2003 va establir la creació d’un cànon de 10 
euros/tona que grava la destinació dels residus munici-
pals a instal·lacions de dipòsit controlat, tant de titularitat 
pública com privada, situades a Catalunya.

D’altra banda la Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finança-
ment de les infraestructures de gestió dels residus i dels 
cànons sobre la disposició del rebuig dels residu, fa ex-
tensiu el cànon a les operacions d’incineració, i diferen-
cia nous tipus de gravamen per a contribuir a reduir el 
desequilibri existent entre municipis que han desplegat 
la recollida selectiva de la fracció orgànica i els que no 
ho han fet.

Els criteris de distribució del retorn del cànon els acorda, 
sempre respectant el que estableix la Llei del cànon, la 
Junta de Govern del Fons de Gestió de Residus Muni-
cipals, que està integrada per representants de la Fede-
ració de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques, l’Entitat Metropolitana dels 
Serveis Hidràulics i el Tractament de Residus i l’Agència 
de Residus de Catalunya.

Respecte al compliment d’objectius establerts al Pla 
d’acció de gestió de residus municipals, aquest es basa en 
l’aplicació d’un model de gestió de residus municipals i 
s’estructura en quatre elements clau:

1. La revisió del Programa de Gestió de Residus Muni-
cipals de Catalunya (PROGREMIC) que ha conclòs amb 
l’elaboració i l’aprovació, mitjançant el Decret 87/2010, 
d’un nou programa de gestió horitzó 2007-2012.

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Jordi Cornet i Serra

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a la inicia-
tiva parlamentària 314-00370/09.

La millora de les infraestructures i dels serveis munici-
pals als barris de Collserola, per la seva naturalesa urba-
na, són de competència municipal.

Barcelona, 10 de febrer de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nivell de trihalometans de l’aigua 
potable de Barcelona el 2010
Tram. 314-00371/09

Resposta del Govern
Reg. 1836 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Número Iniciativa: 314-00371/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nivell de trihalometans de l’aigua potable de Barcelona 
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, es dóna resposta a l’inici-
ativa parlamentària 314-00371/09 conjuntament amb la 
314-00377/09.

És l’empresa subministradora qui ha de facilitar la in-
formació sobre els nivells de trihalometans en l’aigua de 
consum a la ciutat de Barcelona.

Una de les mesures més importants per disminuir els 
nivells de trihalometans que ha executat Aigües Ter 
Llobregat és la posta en servei d’una instal·lació d’Elec-
trodiàlisis Reversible, situada a la planta potabilitzadora 
d’aigua del Llobregat, a Abrera.

Aquesta planta, en ple rendiment des de finals del 2008, 
permet garantir una millora de les característiques quí-
miques i organolèptiques (sabor i olor) de l’aigua, ja que 
permet separar la sal dissolta de l’aigua mitjançant un 
procés electroquímic.

Barcelona, 10 de febrer de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la infraestructura de tractament de re·
sidus tecnològics i el nombre de tones reco·
llides el 2010
Tram. 314-00373/09

Resposta del Govern
Reg. 1837 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00372/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el resultat del sistema de recollida se·
lectiva de residus el 2010 i sobre les accions 
per a millorar·lo d’acord amb el Pla d’acció 
per a la gestió de residus municipals 2005·
2012
Tram. 314-00374/09

Resposta del Govern
Reg. 1837 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00372/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el volum de residus tractat per l’Agèn·
cia de Residus de Catalunya i sobre els ges·
tors autoritzats el 2010
Tram. 314-00375/09

Resposta del Govern
Reg. 1837 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00372/09.

2. L’elaboració d’un Pla Territorial Sectorial d’Infraes-
tructures de gestió de residus municipals que defineix les 
necessitats d’infraestructures de gestió dels residus mu-
nicipals a desenvolupar en el període 2005-2012, aprovat 
pel Decret 16/2010.

3. L’elaboració d’un Programa d’Inversió i Pla Financer 
pel conjunt d’actuacions establert a través del Contracte 
Programa de finançament de les actuacions pel període 
2006-2010.

La revisió i adaptació del marc normatiu. S’ha adaptat la 
normativa de residus amb l’aprovació i l’entrada en vigor 
de la de 10 de juliol, de finançament de les infraestructu-
res de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició 
del rebuig dels residus; i la Llei 9/2008, del 10 de juliol, 
de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, regula-
dora dels residus. A més, s’ha publicat el Decret legisla-
tiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei reguladora dels residus.

Finalment i amb relació a la ciutat de Barcelona, durant 
l’any 2010 han operat a la ciutat de Barcelona 49 gestors 
de residus i la regulació dels preus és competència mu-
nicipal.

Pel que fa als residus tecnològics, el Reial Decret 
208/2005 de 25 de febrer, sobre aparells elèctrics i elec-
trònics i la gestió dels seus residus, transposa dues directi-
ves europees 2002/95/CE i 2002/96/CE sobre els residus 
d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) al dret estatal.

Un dels trets significatius del Reial Decret 208/2005 és 
l’aplicació del principi de la responsabilitat del produc-
tor, segons el qual les empreses productores o distri-
buïdores d’aparells elèctrics i electrònics han de fer-se 
càrrec dels costos de gestió dels aparells que posen en el 
mercat un cop aquests esdevenen residus.

Les empreses poden fer això individualment o bé mit-
jançant un sistema integrat de gestió (SIG) degudament 
autoritzat. En aquest sentit, actualment es troben auto-
ritzades nou entitats gestores de sistemes integrats de 
gestió de RAEE.

Les condicions de lliurament, recepció i recollida dels 
aparells elèctrics i electrònics queda regulada a l’Annex V 
del conveni marc de col·laboració entre l’Agència de Resi-
dus de Catalunya i les entitats gestores dels SIG de RAEE.

Els SIG autoritzats han establert acords amb transportis-
tes autoritzats per al trasllat de RAEE.

És d’obligat compliment que tots els RAEE recollits 
pels SIG, tant aquells que han estat emmagatzemats en 
instal·lacions municipals com els generats a la indústria, 
es tractin en instal·lacions de gestió autoritzades d’acord 
amb el Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments 
de gestió de residus. D’altra banda, el conveni marc de 
col·laboració entre els SIG i els ens locals exigeix que es 
garanteixin els principis d’equilibri territorial, de proxi-
mitat i suficiència de les instal·lacions per tal que aquests 
residus es tractin a Catalunya.

Barcelona, 10 de febrer de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a la neteja de les 
aigües contaminades per trihalometans el 
2010
Tram. 314-00377/09

Resposta del Govern
Reg. 1836 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00371/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ingressos percebuts pel cànon de 
disposició de residus el 2010 i llur finalitat
Tram. 314-00378/09

Resposta del Govern
Reg. 1839 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Número Iniciativa: 314-00378/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ingressos percebuts pel cànon de disposició de residus el 
2010 i llur finalitat

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Jordi Cornet i Serra

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya es dóna resposta a la iniciati-
va parlamentària 314-00378/09.

Respecte del cànon sobre la deposició controlada dels re-
sidus municipals cal dir que la recaptació corresponent a 
l’any 2007 va ser de 31.530.604 euros i la de l’any 2008 
va ser de 29.413.242 euros.

Les dades corresponents a l’any 2010 es troben en ela-
boració.

Aquests cànons són un instrument econòmic que con-
tribueixen al finançament del cost que comporta la im-
plantació de la gestió sostenible dels residus municipals i 
s’apliquen al Fons de Gestió de Residus.

La Junta de Govern del Fons està formada per represen-
tants del món local i aprova anualment els criteris per a 
l’aplicació del cànon que es publiciten a la web de l’Agèn-
cia de Residus de Catalunya.

Barcelona, 10 de febrer de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aplicació i el resultat del sistema de 
tractament terciari a la planta depuradora 
d’aigües del Besòs el 2010
Tram. 314-00376/09

Resposta del Govern
Reg. 1838 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00376/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aplicació i el resultat del sistema de tractament terciari 
a la planta depuradora d’aigües del Besòs 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 es dóna resposta a la inicia-
tiva parlamentària 314-00376/09.

En primer lloc assenyalar que l’aigua resultant de l’apli-
cació del tractament terciari no és pel consum humà.

Pel que fa a la possibilitat de construir un tractament de 
regeneració a l’EDAR de Sant Adrià del Besòs, aques-
ta actuació es contempla en el Programa de mesures del 
Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalu-
nya (aprovat per l’Acord de Govern 238/2010 de 23 de 
novembre del 2010) i en el Programa de Reutilització 
(d’àmbit més específic, i actualment en tramitació).

I ambdós programes classifiquen aquesta actuació com a 
candidata a programació.

Així mateix, l’aigua tractada en aquesta depuradora rep 
actualment el tractament necessari per al seu posterior 
abocament al mar.

Actualment s’estan valorant condicionants de caràcter 
general com són: que l’entorn de l’EDAR del Besòs és 
molt urbanitzat, a més a més, no existeixen zones agríco-
les properes, regables amb aigües regenerades; que exis-
teixen uns regs urbans amb consums bastant optimitzats 
i que, en part, ja s’estan subministrant amb aigües no po-
tables procedents del freàtic i finalment l’escassa deman-
da industrial, tenint en compte els successius episodis de 
deslocalització industrial.

Barcelona, 3 de febrer de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el consum d’aigua i el seu cost durant 
el 2010 a Barcelona i sobre la variació anual 
del 2004 ençà
Tram. 314-00380/09

Resposta del Govern
Reg. 1841 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00380/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
consum d’aigua i el seu cost durant el 2010 a Barcelona i 
sobre la variació anual del 2004 ençà

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Jordi Cornet i Serra

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a la inicia-
tiva parlamentària 314-00380/09

Les dades referents al cost de l’aigua i les dades de con-
sum per abonat, des del 2004 fins al 2009, es poden con-
sultar a la pagina web de l’Agència Catalana de l’Aigua.

La resta de les dades demanades es troben a la web de 
l’Ajuntament de Barcelona.

Barcelona, 10 de febrer de2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la contaminació acústica a l’àrea me·
tropolitana de Barcelona el 2010 i les mesu·
res pal·liatives previstes
Tram. 314-00381/09

Resposta del Govern
Reg. 1842 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Número Iniciativa: 314-00381/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
contaminació acústica a l’àrea metropolitana de Barcelo-
na el 2010 i les mesures pal·liatives previstes

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Jordi Cornet i Serra

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a la inicia-
tiva parlamentària 314-00381/09.

En l’àmbit de les activitats la competència sobre conta-
minació acústica és municipal i en l’àmbit de les infraes-
tructures és de la Generalitat de Catalunya.

Pregunta al Govern a respondre per es·
crit sobre els nivells de diòxid de carboni a 
l’àrea metropolitana de Barcelona el 2010
Tram. 314-00379/09

Resposta del Govern
Reg. 1840 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Número Iniciativa: 314-00379/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els nivells de diòxid de carboni a l’àrea metropolitana de 
Barcelona 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, es dóna resposta a la inicia-
tiva parlamentària 314-00379/09.

Els inventaris d’emissió de gasos amb efecte d’hiverna-
cle, que inclouen l’emissió de CO2 i de la resta de gasos, 
els elabora el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural 
i Medi Marí.

Aquests es fan seguint les directrius internacionals que 
marca l’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate 
Change) de les Nacions Unides.

Les últimes dades disponibles que han estat facilitades 
per aquest organisme són les corresponents a l’any 2008 
i pel que fa al conjunt de Catalunya

La informació detallada sobre les emissions de gasos 
amb efecte hivernacle a Catalunya, es pot consultar al 
document Catalunya i els objectius de reducció d’emis-
sions de gasos amb efecte d’hivernacle. Primer informe 
de progrés, recentment elaborat per la Oficina Catalana 
del Canvi Climàtic. Està disponible al web de l’Oficina.

Barcelona, 10 de febrer de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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A l’exercici 2010 s’ha gestionat la convocatòria d’ajuts 
per dur a terme actuacions d’ordenació ambiental de 
la il·luminació exterior durant l’any 2010 (Resolució 
MAH/493/2010). Aquesta convocatòria ha permès ator-
gar ajuts per a portar a terme 73 accions de prevenció 
que han executat 67 ens locals, per un import d’1.211.044 
euros.

S’ha ha dotat el país del Mapa de la protecció del medi 
envers la contaminació lluminosa, una eina bàsica i im-
prescindible per a la prevenció de la contaminació llu-
minosa.

El Departament amb la col·laboració dels ens locals hau-
rà, previsiblement, d’actualitzar, desenvolupar, potenciar 
i promoure la normativa de prevenció de la contaminació 
lluminosa d’acord amb les competències de cada admi-
nistració, a fi de impulsar una il·luminació exterior soste-
nible i respectuosa amb el medi ambient, promovent les 
millors tecnologies ambientals disponibles actualment.

Barcelona, 10 de febrer de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del trànsit de vaixells de 
mercaderies i de passatgers al port de Bar·
celona del 2005 al 2010
Tram. 314-00388/09

Resposta del Govern
Reg. 1848 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00388/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’evolució del trànsit de vaixells de mercaderies i de pas-
satgers al port de Barcelona del 2005 al 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:

Les dades sol·licitades es poden consultar pàgina web del 
Port de Barcelona (Informació - Estadístiques de tràfic).

Barcelona, 10 de febrer de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

En aquest darrer àmbit, s’han realitzat mesurament dels 
nivells d’immissió de diverses infraestructures com a 
conseqüència de peticions d’Ajuntaments o de la ciuta-
dania.

En els casos on els resultats obtinguts han conclòs que se 
superaven els valors límit establerts, s’ha realitzat reque-
riment per a la seva solució al titular de la infraestructu-
ra tal i com preveu la llei.

Les principals fonts de soroll són, amb caràcter general, 
el trànsit i amb, caràcter puntual, les industries i activi-
tats d’oci.

Les accions que es realitzen per a la minimització de la 
contaminació acústica, majoritàriament, estan incloses 
en l’elaboració dels mapes estratègics de soroll de les 
aglomeracions i de les grans infraestructures i els cor-
responents plans d’acció que estableixen les millores a 
realitzar en els punts on no s’assoleixen els objectius de 
qualitat acústica.

Barcelona, 10 de febrer de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nivell de contaminació lluminosa de 
l’àrea metropolitana de Barcelona el 2010 i 
les mesures pal·liatives previstes
Tram. 314-00383/09

Resposta del Govern
Reg. 1845 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Número Iniciativa: 314-00383/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nivell de contaminació lluminosa de l’àrea metropoli-
tana de Barcelona el 2010 i les mesures pal·liatives pre-
vistes

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Jordi Cornet i Serra

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya es dóna resposta a la iniciati-
va parlamentària 314-00383/09.

El nivell de contaminació lluminosa a l’àrea metropo-
litana de Barcelona durant l’exercici 2010 ha disminuït, 
atès que aquest any s’han portat a terme projectes i ac-
cions d’adequació a la normativa ambiental catalana de 
prevenció de la contaminació lluminosa (Llei 6/2001 i 
Decret 82/2005) en l’enllumenat públic, d’acord amb els 
19 Plans municipals d’adequació de la il·luminació exte-
rior existent en aquesta àrea metropolitana.

Els ajuts atorgats entre 2005 i el 2010 han promogut 
l’adaptació del 65% de l’enllumenat públic de Catalunya 
que no complia amb els requeriments de la norma.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la inversió als barris del Bon Pastor i 
de Baró de Viver, de Barcelona, en compli·
ment de la Llei 2/2004, relativa a la millora 
de barris
Tram. 314-00416/09

Resposta del Govern
Reg. 1814 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00326/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les subvencions atorgades per a la 
instal·lació d’ascensors en edificis privats de 
Barcelona el 2010
Tram. 314-00418/09

Resposta del Govern
Reg. 1851 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00418/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
subvencions atorgades per a la instal·lació d’ascensors en 
edificis privats de Barcelona 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 es dóna resposta a la iniciati-
va parlamentària 314-00418/09.

A l’any 2010 es van resoldre favorablement 174 de les sol-
licituds presentades, que corresponen a 2.459 habitatges 
i l’import d’aquests ajuts és de 7.395.770,14 d’euros.

En el quadre adjunt, annex 1, es desglossen per districtes 
els ajuts concedits per a la instal·lació d’ascensors de la 
convocatòria de l’any 2010.

Barcelona, 10 de febrer de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la inversió al barri de la Bordeta, de 
Barcelona, en compliment de la Llei 2/2004, 
relativa a la millora de barris
Tram. 314-00412/09

Resposta del Govern
Reg. 1814 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00326/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la inversió al barri del Coll, de Barce·
lona, en compliment de la Llei 2/2004, relati·
va a la millora de barris
Tram. 314-00413/09

Resposta del Govern
Reg. 1814 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00326/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la inversió al barri de la Barcelone·
ta, de Barcelona, en compliment de la Llei 
2/2004, relativa a la millora de barris
Tram. 314-00414/09

Resposta del Govern
Reg. 1814 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00326/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la inversió al barri del Besòs i el Ma·
resme, de Barcelona, en compliment de la 
Llei 2/2004, relativa a la millora de barris
Tram. 314-00415/09

Resposta del Govern
Reg. 1814 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00326/09.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari previst de la promoció de 
l’Incasòl a la colònia Castells, de Barcelona
Tram. 314-00423/09

Resposta del Govern
Reg. 1859 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00423/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari previst de la promoció de l’Incasòl a la colònia 
Castells, 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 es dóna resposta a la iniciati-
va parlamentària 314-00423/09.

La segona fase de la Colònia Castells està composa de dos 
edificis, l’edifici B de 48 habitatges i l’edifici E-1 de 98 
habitatges.

L’edifici B està previst que s’indiciï durant el tercer tri-
mestre d’aquest any i l’acabament es preveu pel tercer 
trimestre de 2013.

L’edifici E-1 està previst que s’indiciï durant el primer 
trimestre de l’any 2012 i l’acabament es preveu pel se-
gon trimestre de 2014.

Barcelona, 3 de febrer de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la redacció del projecte i l’inici de les 
obres de soterrament de l’estació d’autobu·
sos de l’estació de Sants, de Barcelona
Tram. 314-00424/09

Resposta del Govern
Reg. 1870 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00424/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la redacció del projecte i l’inici de les obres de soterra-
ment de l’estació d’autobusos de l’estació de Sants, 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:

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de peticions de revisió de 
cèdules d’habitabilitat fetes per l’Ajuntament 
de Barcelona el 2010
Tram. 314-00420/09

Resposta del Govern
Reg. 1818 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00360/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari previst per a l’execució 
del projecte de cua de maniobres de Ferro·
carrils de la Generalitat a la plaça de Catalu·
nya de Barcelona
Tram. 314-00422/09

Resposta del Govern
Reg. 1853 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00422/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari previst per a l’execució del projecte de cua de 
maniobres de Ferrocarrils de la Generalitat a la plaça de 
Catalunya 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:

El projecte constructiu de la nova cua de maniobres a 
l’estació de Plaça Catalunya dels FGC es troba actual-
ment en fase de redacció. Serà una vegada finalitzat quan 
es podrà establir el calendari detallat de l’actuació.

Barcelona, 10 de febrer de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la inversió al barri de la Trinitat Ve·
lla, de Barcelona, en compliment de la Llei 
2/2004, relativa a la millora de barris
Tram. 314-00426/09

Resposta del Govern
Reg. 1814 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00326/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la inversió al barri del Raval Sud, de 
Barcelona, en compliment de la Llei 2/2004, 
relativa a la millora de barris
Tram. 314-00427/09

Resposta del Govern
Reg. 1814 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00326/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la inversió als barris de la Vinya, Can 
Clos i Plus Ultra, de Barcelona, en compli·
ment de la Llei 2/2004, relativa a la millora 
de barris
Tram. 314-00428/09

Resposta del Govern
Reg. 1814 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00326/09.

Actualment, l’Adif està portant a terme la redacció del 
projecte constructiu de la nova estació d’autobusos de 
Sants.

No serà fins a la finalització de la seva redacció i trami-
tació administrativa que es podrà tenir una definició en 
detall de les actuacions que permeti elaborar un calenda-
ri d’execució de les obres.

Barcelona, 10 de febrer de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari previst de les obres de 
millorament de l’accessibilitat de l’intercan·
viador de les línies 1 i 4 del metro de l’esta·
ció d’Urquinaona
Tram. 314-00425/09

Resposta del Govern
Reg. 1875 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00425/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari previst de les obres de millorament de l’acces-
sibilitat de l’intercanviador de les línies 1 i 4 del metro 
de l’estació d’Urquinaona

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 projecte constructiu relatiu a l’adaptació a persones 
amb mobilitat reduïda de l’intercanviador de les línies 
1 i 4 de metro d’Urquinaona es troba redactat i pendent 
d’aprovació tècnica definitiva.

Barcelona, 10 de febrer de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la inversió al barri del Poble·sec, de 
Barcelona, en compliment de la Llei 2/2004, 
relativa a la millora de barris
Tram. 314-00429/09

Resposta del Govern
Reg. 1814 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00326/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit so·
bre la inversió als barris de Torre Baró i Ciutat 
Meridiana, de Barcelona, en compliment de 
la Llei 2/2004, relativa a la millora de barris
Tram. 314-00431/09

Resposta del Govern
Reg. 1814 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

N. de la R.: Aquesta pregunta ha estat resposta conjunta-
ment amb la pregunta NT 314-00326/09.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aportació econòmica al Consorci 
d’Habitatge en el període 2007·2010 i la pre·
vista per al 2011
Tram. 314-00432/09

Resposta del Govern
Reg. 1876 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00432/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aportació econòmica al Consorci d’Habitatge en el pe-
ríode 2007-2010 i la prevista per al 2011

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Jordi Cornet i Serra

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya es dóna resposta a la iniciati-
va parlamentària 314-00432/09.

Les aportacions de la Generalitat al Consorci de l’Ha-
bitatge de Barcelona de dels anys 2007 a 2010 han estat 
les següents:

Exercici Transferències corrents Transferències de capital

Secretaria d’Habitatge Adigsa Secretaria d’Habitatge Adigsa

2007 – – – –

2008 – – – –

2009 3.000.000 1.522.188 – –

2010 3.000.000 (inicial)
-944.603 (retenció EiF)

1.522.188 500.000 –

Total 5.055.397 3.044.376 500.000 –

La aportació prevista pel 2011 està pendent d’aprovació, 
per part del Parlament de Catalunya, de la Llei de Pres-
supostos d’enguany.

Barcelona, 10 de febrer de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les promocions d’habitatge protegit 
de l’Institut Català del Sòl el 2010 i les previ·
sions per al 2011
Tram. 314-00433/09

Resposta del Govern
Reg. 1878 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00433/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
promocions d’habitatge protegit de l’Institut Català del 
Sòl el 2010 i les previsions per al 2011

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Jordi Cornet i Serra
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D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya es dóna resposta a la inicia-
tiva parlamentària 314-00433/09.

L’Incasòl, a l’any 2010, a la ciutat de Barcelona ha iniciat 
45 habitatges (una promoció), ha finalitzat 233 i ha venut 
un total de 103 habitatges.

A principi d’any l’Incasòl disposava de 1.040 habitatges 
de lloguer i al cap d’any 1.165.

Així mateix i tenint en compte que el pressupost de la 
Generalitat no està aprovat a data d’avui, es preveu inici-
ar una promoció de 48 habitatges que finalitzarà el 2013.

Barcelona, 10 de febrer de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els projectes de construcció d’habi·
tatge protegit d’Adigsa en data del 17 del de·
sembre de 2010 i la previsió per al 2011
Tram. 314-00434/09

Resposta del Govern
Reg. 1880 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Número Iniciativa: 314-00434/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
projectes de construcció d’habitatge protegit d’Adigsa en 
data del 17 del desembre de 2010 i la previsió per al 2011

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Jordi Cornet i Serra

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya es dóna resposta a la iniciati-
va parlamentària 314-00434/09.

L’Agencia de l’Habitatge de Catalunya no disposa de cap 
projecte redactat per a la construcció d’habitatges de 
protecció oficial a la ciutat de Barcelona.

Barcelona, 10 de febrer de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per es·
crit sobre el nombre d’habitatges d’inclu·
sió d’Adigsa en data del 31 de desembre de 
2010 i els que preveu construir el 2011
Tram. 314-00436/09

Resposta del Govern
Reg. 1881 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00436/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitatges d’inclusió d’Adigsa en data del 31 de 
desembre de 2010 i els que preveu construir el 2011

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Jordi Cornet i Serra

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya es dóna resposta a la iniciati-
va parlamentària 314-00436/09.

La Xarxa d’Habitatges d’Inserció disposa de 281 habi-
tatges a la ciutat de Barcelona que són propietat o estan 
llogats per les entitats sense ànim de lucre i els municipis 
que els gestionen.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya no preveu cons-
truir habitatges d’inserció, tan sols procedirà a la gestió 
de la Xarxa, com a Programa social d’habitatge vinculat 
al Decret 13/2010, de 2 de febrer, del Pla per al dret a 
l’habitatge del 2009-2012.

Barcelona, 10 de febrer de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els solars que l’Institut Català del Sòl 
té en propietat i cedits a Barcelona
Tram. 314-00438/09

Resposta del Govern
Reg. 1882 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00438/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
solars que l’Institut Català del Sòl té en propietat i cedits 
a 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 es dóna resposta a la inicia-
tiva parlamentària 314-00438/09.
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sible la seva continuïtat pel futur túnel de Rodalies de la 
Diagonal.

D’altra banda, el passat desembre, el Ministeri de Foment 
va licitar els treballs de redacció d’un document d’anàlisi 
de la mobilitat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb 
un termini de redacció de 2 anys, on s’analitzaran les 
actuacions per a la millora de la xarxa ferroviària acords 
amb la definició de l’estudi informatiu esmentat, com es 
el cas del nou túnel de Rodalies de la Diagonal.

Barcelona, 10 de febrer de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de solars de l’Incasòl a 
Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) el 
2009
Tram. 314-00466/09

Resposta del Govern
Reg. 1879 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00466/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de solars de l’Incasòl a Cerdanyola del Vallès 
(Vallès Occidental) el 2009

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Eva García i Rodríguez

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

L’Incasòl a 31 de desembre de 2010 és propietari de 39 
parcel·les al Centre Direccional de Cerdanyola que fan 
un total de 255.556,65 m2 de sòl. Atès que el sector està 
en fase d’urbanització, només una petita part d’aquestes 
parcel·les tenen actualment la consideració de solar.

Parcel·les ubicades a l’Eix de la Ciència (qualificació PC):

28 parcel·les que són 100% propietat de l’Incasòl.

3 parcel·les són en proindivís amb altres propietaris.

Parcel·les ubicades al Barri Residencial (qualificació R):

6 parcel·les que són 100% propietat de l’Incasòl.

2 parcel·les són en proindivís amb altres propietaris.

L’Incasòl a 31 de desembre de 2009 és propietari de 38 
parcel·les al Centre Discrecional de Cerdanyola que fan 
un total de 253.890,58 m2.

Parcel·les ubicades a «l’Eix de la Ciència» (qualificació PC):

28 parcel·les que són 100% propietat de l’Incasòl.

3 parcel·les són en proindivís amb altres propietaris.

L’Incasòl a la ciutat de Barcelona disposa de 10 solars:

– Antigues casernes de Sant Andreu. Propietat d’Incasòl

– Barri del Carmel. Passatge de Calafell, 6. Propietat 
d’Incasòl

– Fase V-A del Polvorí. Propietat d’Incasòl

– Fase 2 de la Colònia Cast, barri Les Corts. Propietat 
d’Incasòl

– Edifici A-2 de la fase 2 de la Colònia Castells. Barri 
Les Corts. Propietat d’Incasòl

– Edifici B de la fase 2 de la Colònia Castells. Barri Les 
Corts. Propietat d’Incasòl

– Edifici E-1 de la fase 2 de la Colònia Castells. Barri 
Les Corts. Propietat d’Incasòl

– Fase V-B del Polvorí. Propietat d’Incasòl

– Carrer Tànger, 42. Drets de superfície en virtut dels 
corresponents protocols de col·laboració amb l’Ajunta-
ment de Barcelona

– Carretera de Ribes, 51-65. Drets de superfície en virtut 
dels corresponents protocols de col·laboració amb l’Ajun-
tament de Barcelona

Barcelona, 10 de febrer de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions fetes el 2010 amb rela·
ció al projecte del túnel del servei ferroviari 
de rodalia per l’avinguda Diagonal, de Bar·
celona, i les previstes per al 2011
Tram. 314-00458/09

Resposta del Govern
Reg. 1877 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 314-00458/09

Títol: Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions fetes el 2010 amb relació al projecte del túnel 
del servei ferroviari de rodalia per l’avinguda Diagonal, 
de Barcelona, i les previstes per al 2011

Grup Parlamentari: Partit Popular de Catalunya

Proponents: Jordi Cornet i Serra

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

El Ministeri de Foment va finalitzar, l’any 2010, la re-
dacció de l’estudi informatiu de la nova línia «Castell-
defels-Cornellà-Barcelona (Zona Universitària)» i el va 
sotmetre en aquest any al tràmit d’informació pública. 
Aquest document defineix com a punt final de la nova 
línia l’estació de Zona Universitària, la qual cosa fa pos-
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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. PREGUNTES AL GOVERN

3.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’obertura de diligències in·
formatives a Repsol
Tram. 311-00013/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 901 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau i Juan, 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 
a la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

– Els òrgans competents del Govern obriran algun tipus 
de diligències informatives a l’empresa Repsol, atès el 
nombre d’incidents acumulats en els darrers 18 mesos 
per l’empresa, amb el perill què suposa per a l’ecosiste-
ma marí i per a les activitats econòmiques de la pesca i 
del Turisme que coexisteixen amb el sector de la petro-
química a Tarragona?

Palau del Parlament, 20 de gener de 2011

Hortènsia Grau i Juan
Diputada

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les mesures preses amb 
relació al vessament de fuel del pantalà de 
Repsol a Tarragona
Tram. 311-00014/09

Anunci
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 902 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau i Juan, 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 

Parcel·les ubicades al Barri Residencial (qualificació R):

5 parcel·les que són 100% propietat de l’Incasòl.

2 parcel·les són en proindivís amb altres propietaris.

Cap dels solars del Centre Discrecional ha estat cedit per 
l’Ajuntament de Cerdanyola.

Barcelona, 10 de febrer de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat



22 de febrer de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 25

3.25.10. TRAMITACIONS EN CURS 40

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les accions dutes a ter·
me davant el Govern de l’Estat per al com·
pliment dels compromisos d’inversió en in·
fraestructures
Tram. 311-00106/09

Anunci
Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1634 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Llobet Navarro, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veu l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, presenta 
la següent pregunta al Govern per tal que li sigui con-
testada amb resposta oral en la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat:

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

– Quines accions ha dut a terme el Govern de la Gene-
ralitat davant el Govern de l’Estat per tal de que es doni 
compliment als compromisos d’inversió en infraestruc-
tures de l’Estat a Catalunya?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2011

Josep Llobet Navarro

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les previsions d’actuació en po·
lítica aeroportuària
Tram. 311-00107/09

Anunci
Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1635 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Llobet Navarro, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veu l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, presenta 
la següent pregunta al Govern per tal que li sigui con-
testada amb resposta oral en la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat:

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

– Quines són previsions del Govern respecte a la política 
aeroportuària?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2011

Josep Llobet Navarro

pregunta al Govern per tal que sigui contestada oralment 
a la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

– Quines mesures ha pres el Govern de la Generalitat, 
mitjançant els Departaments implicats: Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural i el Departament de Territori i Sostenibilitat da-
vant del darrer vessament del 9 de gener de 2011 de fuel 
del pantalà de l’empresa Repsol a Tarragona?

Palau del Parlament, 20 de gener de 2011

Hortènsia Grau i Juan
Diputada

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les previsions d’execució de 
les infraestructures de la Generalitat per al 
2012
Tram. 311-00105/09

Anunci
Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1633 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Llobet Navarro, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veu l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, presenta 
la següent pregunta al Govern per tal que li sigui con-
testada amb resposta oral en la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat:

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

– Quines són les previsions del Govern respecte a l’exe-
cució de les infraestructures de la Generalitat a Catalu-
nya pel proper exercici?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2011

Josep Llobet Navarro
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les accions dutes a ter·
me per a establir noves rutes aèries des de 
l’aeroport de Reus
Tram. 311-00110/09

Anunci
Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1638 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Llobet Navarro, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veu l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, presenta 
la següent pregunta al Govern per tal que li sigui con-
testada amb resposta oral en la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat:

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

– Quines són les accions dutes a terme pel Govern pel 
desenvolupament de noves rutes aèries des de l’aeroport 
de Reus?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2011

Josep Llobet Navarro

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les accions dutes a terme 
per a establir noves rutes aèries des de l’ae·
roport de Lleida·Alguaire
Tram. 311-00111/09

Anunci
Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1639 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Llobet Navarro, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veu l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, presenta 
la següent pregunta al Govern per tal que li sigui con-
testada amb resposta oral en la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat:

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

– Quines són les accions dutes a terme pel Govern pel 
desenvolupament de noves rutes aèries des de l’aeroport 
de Lleida-Alguaire?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2011

Josep Llobet Navarro

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les accions dutes a terme 
per a establir noves rutes aèries des de l’ae·
roport de Barcelona
Tram. 311-00108/09

Anunci
Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1636 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Llobet Navarro, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veu l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, presenta 
la següent pregunta al Govern per tal que li sigui con-
testada amb resposta oral en la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat:

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

– Quines són les accions dutes a terme pel Govern pel 
desenvolupament de noves rutes aèries des de l’aeroport 
del Prat?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2011

Josep Llobet Navarro

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les accions dutes a terme 
per a establir noves rutes aèries des de l’ae·
roport de Girona
Tram. 311-00109/09

Anunci
Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1637 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Llobet Navarro, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veu l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, presenta 
la següent pregunta al Govern per tal que li sigui con-
testada amb resposta oral en la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat:

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

– Quines són les accions dutes a terme pel Govern pel 
desenvolupament de noves rutes aèries des de l’aeroport 
de Girona?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2011

Josep Llobet Navarro
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la valoració dels resultats de 
les inversions i les aportacions de capital a 
Spanair
Tram. 311-00114/09

Anunci
Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya

Reg. 1642 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Llobet Navarro, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veu l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, presenta 
la següent pregunta al Govern per tal que li sigui con-
testada amb resposta oral en la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat:

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

– Com valora el Govern els resultats de les seves inversi-
ons i aportacions a l’empresa Spanair?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2011

Josep Llobet Navarro

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les inversions i les aporta·
cions de capital de la Generalitat a Ryanair
Tram. 311-00115/09

Anunci
Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya

Reg. 1643 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Llobet Navarro, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veu l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, presenta 
la següent pregunta al Govern per tal que li sigui con-
testada amb resposta oral en la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat:

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

– Quines són les aportacions i pagaments directes o indi-
rectes realitzats pel Govern de la Generalitat a l’empresa 
Ryanair?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2011

Josep Llobet Navarro

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les previsions d’actuació re·
latives a l’aeroport d’Igualada·Òdena
Tram. 311-00112/09

Anunci
Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya

Reg. 1640 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Llobet Navarro, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veu l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, presenta 
la següent pregunta al Govern per tal que li sigui con-
testada amb resposta oral en la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat:

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

– Quines són les previsions del Govern respecte a l’aero-
port d’Igualada-Òdena?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2011

Josep Llobet Navarro

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les inversions i les aporta·
cions de capital de la Generalitat a Spanair
Tram. 311-00113/09

Anunci
Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya

Reg. 1641 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Llobet Navarro, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veu l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, presenta 
la següent pregunta al Govern per tal que li sigui con-
testada amb resposta oral en la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat:

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

– Quines són inversions i aportacions de capital fetes 
directa o indirectament per la Generalitat a l’empresa 
Spanair?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2011

Josep Llobet Navarro
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la previsió per a la posada 
en marxa dels trams de la línia 9 del metro
Tram. 311-00118/09

Anunci
Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya

Reg. 1646 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Llobet Navarro, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veu l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, presenta 
la següent pregunta al Govern per tal que li sigui con-
testada amb resposta oral en la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat:

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

– Quin és el calendari que preveu el Govern per a la po-
sada en marxa de cadascun dels trams de la línia 9 de 
metro?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2011

Josep Llobet Navarro

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les previsions de cost de 
l’execució de la línia 9 del metro
Tram. 311-00119/09

Anunci
Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya

Reg. 1647 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Llobet Navarro, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veu l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, presenta 
la següent pregunta al Govern per tal que li sigui con-
testada amb resposta oral en la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat:

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

– Quines són les previsions del Govern respecte al cost 
de l’execució de la línia 9 de metro?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2011

Josep Llobet Navarro

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les accions dutes a ter·
me davant el Govern de l’Estat per a avançar 
l’execució del quart cinturó
Tram. 311-00116/09

Anunci
Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya

Reg. 1644 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Llobet Navarro, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veu l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, presenta 
la següent pregunta al Govern per tal que li sigui con-
testada amb resposta oral en la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat:

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

– Quines accions ha dut a terme el Govern de la Genera-
litat davant el Govern de l’Estat per avançar en l’execu-
ció del quart cinturó?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2011

Josep Llobet Navarro

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les previsions d’actuació re·
latives a l’execució de la línia 9 del metro
Tram. 311-00117/09

Anunci
Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya

Reg. 1645 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Llobet Navarro, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veu l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, presenta 
la següent pregunta al Govern per tal que li sigui con-
testada amb resposta oral en la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat:

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

– Quines són les previsions del Govern respecte a l’exe-
cució de la línia 9 de metro?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2011

Josep Llobet Navarro
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les previsions per a millorar 
la xarxa de metro de Barcelona

Tram. 311-00122/09

Anunci

Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya

Reg. 1650 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Llobet Navarro, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veu l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, presenta 
la següent pregunta al Govern per tal que li sigui con-
testada amb resposta oral en la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat:

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

– Quines són les previsions del Govern respecte a la mi-
llora de la xarxa de metro de Barcelona?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2011

Josep Llobet Navarro

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els resultats d’explotació del 
servei de rodalia del 2009 ençà

Tram. 311-00123/09

Anunci

Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya

Reg. 1651 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Llobet Navarro, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veu l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, presenta 
la següent pregunta al Govern per tal que li sigui con-
testada amb resposta oral en la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat:

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

– Quins són els resultats d’explotació del servei de roda-
lies en els darrers dos anys?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2011

Josep Llobet Navarro

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la possibilitat de recupera·
ció del projecte de la línia 12 del metro
Tram. 311-00120/09

Anunci
Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya

Reg. 1648 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Llobet Navarro, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veu l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, presenta 
la següent pregunta al Govern per tal que li sigui con-
testada amb resposta oral en la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat:

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

– Té previst el Govern recuperar el projecte de la línia 
12 de metro?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2011

Josep Llobet Navarro

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les previsions per a l’arriba·
da del servei de metro a l’aeroport de Bar·
celona
Tram. 311-00121/09

Anunci
Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya

Reg. 1649 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Llobet Navarro, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veu l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, presenta 
la següent pregunta al Govern per tal que li sigui con-
testada amb resposta oral en la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat:

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

– Quines són les previsions del Govern respecte a l’arri-
bada del servei de metro a l’Aeroport del Prat?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2011

Josep Llobet Navarro
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’execució de l’eix Trans·
versal

Tram. 311-00126/09

Anunci

Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya

Reg. 1654 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Llobet Navarro, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veu l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, presenta 
la següent pregunta al Govern per tal que li sigui con-
testada amb resposta oral en la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat:

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

– Quines són les previsions del Govern respecte a l’exe-
cució de l’Eix Transversal?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2011

Josep Llobet Navarro

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la construcció de l’eix orbi·
tal ferroviari

Tram. 311-00127/09

Anunci

Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya

Reg. 1655 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Llobet Navarro, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veu l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, presenta 
la següent pregunta al Govern per tal que li sigui con-
testada amb resposta oral en la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat:

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

– Quines són les previsions del Govern respecte a la 
construcció de l’Eix Orbital Ferroviari?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2011

Josep Llobet Navarro

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les negociacions amb el Go·
vern de l’Estat per a la cobertura del dèficit 
del servei ferroviari regional i de rodalia
Tram. 311-00124/09

Anunci
Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya

Reg. 1652 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Llobet Navarro, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veu l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, presenta 
la següent pregunta al Govern per tal que li sigui con-
testada amb resposta oral en la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat:

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

– Quin és el resultat de les negociacions amb l’Estat per 
la cobertura del dèficit d’explotació dels serveis de roda-
lies de Barcelona i Regionals de Catalunya?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2011

Josep Llobet Navarro

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el règim d’explotació del 
servei de rodalia
Tram. 311-00125/09

Anunci
Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya

Reg. 1653 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Llobet Navarro, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veu l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, presenta 
la següent pregunta al Govern per tal que li sigui con-
testada amb resposta oral en la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat:

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

– Quines són les previsions del Govern respecte al règim 
d’explotació del servei de rodalies?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2011

Josep Llobet Navarro
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la connexió del Trambaix i el 
Trambesòs

Tram. 311-00130/09

Anunci

Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya

Reg. 1658 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Llobet Navarro, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veu l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, presenta 
la següent pregunta al Govern per tal que li sigui con-
testada amb resposta oral en la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat:

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

– Quines són les previsions del Govern respecte a la con-
nexió del Trambaix i el Trambesòs?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2011

Josep Llobet Navarro

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’establiment de les àrees 
residencials estratègiques

Tram. 311-00131/09

Anunci

Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya

Reg. 1659 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Llobet Navarro, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veu l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, presenta 
la següent pregunta al Govern per tal que li sigui con-
testada amb resposta oral en la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat:

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

– Quin és l’estat de desenvolupament de les diferents 
àrees residencials estratègiques?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2011

Josep Llobet Navarro

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’execució de l’eix Transver·
sal Ferroviari

Tram. 311-00128/09

Anunci

Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya

Reg. 1656 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Llobet Navarro, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veu l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, presenta 
la següent pregunta al Govern per tal que li sigui con-
testada amb resposta oral en la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat:

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

– Quines són les previsions del Govern respecte a l’exe-
cució de l’Eix Transversal Ferroviari?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2011

Josep Llobet Navarro

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la construcció d’una xarxa 
de tramvia a Tarragona

Tram. 311-00129/09

Anunci

Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya

Reg. 1657 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Llobet Navarro, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veu l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, presenta 
la següent pregunta al Govern per tal que li sigui con-
testada amb resposta oral en la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat:

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

– Quines són les previsions del Govern respecte a la 
construcció d’una xarxa de tramvia a Tarragona?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2011

Josep Llobet Navarro
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el millorament de la carrete·
ra N·141 entre Salt i Amer

Tram. 311-00134/09

Anunci

Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya

Reg. 1662 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Llobet Navarro, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veu l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, presenta 
la següent pregunta al Govern per tal que li sigui con-
testada amb resposta oral en la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat:

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

– Quines són les previsions del Govern respecte a la mi-
llora de la carretera N141 entre Salt i Amer?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2011

Josep Llobet Navarro

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’execució d’una via alterna·
tiva a la carretera N·2 al Maresme

Tram. 311-00135/09

Anunci

Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya

Reg. 1663 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Llobet Navarro, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veu l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, presenta 
la següent pregunta al Govern per tal que li sigui con-
testada amb resposta oral en la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat:

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

– Quines són les previsions del Govern respecte a l’exe-
cució d’una via alternativa a l’N2 al Maresme?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2011

Josep Llobet Navarro

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el compliment del calendari 
del desdoblament de la carretera N·2 a Gi·
rona
Tram. 311-00132/09

Anunci
Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya

Reg. 1660 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Llobet Navarro, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veu l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, presenta 
la següent pregunta al Govern per tal que li sigui con-
testada amb resposta oral en la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat:

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

– Quines són les actuacions dutes a terme davant el Go-
vern de l’Estat per al compliment dels compromisos i 
calendari de desdoblament de l’N2 a les comarques de 
Girona?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2011

Josep Llobet Navarro

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’execució de la carretera 
B·500 per la Conreria
Tram. 311-00133/09

Anunci
Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya

Reg. 1661 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Llobet Navarro, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veu l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, presenta 
la següent pregunta al Govern per tal que li sigui con-
testada amb resposta oral en la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat:

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

– Quines són les previsions del Govern respecte a l’exe-
cució de la B500 per la Conreria?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2011

Josep Llobet Navarro
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la posada en funcionament 
de les noves terminals de mercaderies del 
port de Barcelona
Tram. 311-00138/09

Anunci
Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1666 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Llobet Navarro, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veu l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, presenta 
la següent pregunta al Govern per tal que li sigui con-
testada amb resposta oral en la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat:

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

– Quines són les previsions del Govern respecte a la po-
sada en funcionament de les noves terminals de merca-
deries del Port de Barcelona?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2011

Josep Llobet Navarro

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’execució dels accessos 
via ris i ferroviaris al port de Barcelona
Tram. 311-00139/09

Anunci
Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1667 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Llobet Navarro, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veu l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, presenta 
la següent pregunta al Govern per tal que li sigui con-
testada amb resposta oral en la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat:

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

– Quines són les previsions del Govern i les accions du-
tes a terme davant el Govern de l’Estat respecte a l’exe-
cució dels enllaços viaris i ferroviaris d’accés al Port de 
Barcelona?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2011

Josep Llobet Navarro

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la continuïtat dels progra·
mes de millora que estableix la Llei 2/2004, 
de millora de barris, àrees urbanes i viles 
que requereixen una atenció especial
Tram. 311-00136/09

Anunci
Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1664 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Llobet Navarro, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veu l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, presenta 
la següent pregunta al Govern per tal que li sigui con-
testada amb resposta oral en la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat:

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

– Quines són les previsions del Govern respecte a la 
continuïtat dels programes de millora dels barris i àrees 
urbanes d’atenció especial previstos a la llei de barris?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2011

Josep Llobet Navarro

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la continuïtat dels programes 
de millorament de les infraestructures de les 
urbanitzacions amb dèficits urbanístics
Tram. 311-00137/09

Anunci
Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1665 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Llobet Navarro, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veu l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, presenta 
la següent pregunta al Govern per tal que li sigui con-
testada amb resposta oral en la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat:

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

– Quines són les previsions del Govern respecte a la con-
tinuïtat dels programes de millora de les infraestructures 
de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2011

Josep Llobet Navarro
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el millorament del servei fer·
roviari de les línies de Tarragona
Tram. 311-00151/09

Anunci
Joan Boada Masoliver, juntament amb una altra 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1734 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 15.02.2011

A la Comissió de Territori i Sostenibilitat

Joan Boada Masoliver i Hortènsia Grau Juan, diputats 
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), d’acord amb 
allò que preveu l’article 143 del Reglament de la Cam-
bra, formula la següent pregunta al Govern per tal que 
sigui contestada oralment en la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat:

– Que farà el Govern, que té el servei de regionals trans-
ferit des de l’1 de gener de 2011 per garantir la millora 
del servei de les tres línies que travessen la demarció de 
Tarragona, la R14, R15 i R16, què durant l’any 2009 van 
mobilitzar més de 5.000.000 de passatgers, que implica 
el compliment de l’acord de renovació de la flota, la mi-
llora de freqüències i la millora del servei d’informació i 
venda de bitllets?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2011

Joan Boada Masoliver Hortènsia Grau Juan
Diputat Diputada

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el compliment del Pla de 
transport de viatgers de Catalunya (2008·
2012)
Tram. 311-00152/09

Anunci
Joan Boada Masoliver, juntament amb una altra 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1735 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 15.02.2011

A la Comissió de Territori i Sostenibilitat

Joan Boada Masoliver i Hortènsia Grau Juan, diputats 
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), d’acord amb 
allò que preveu l’article 143 del Reglament de la Cam-
bra, formula la següent pregunta al Govern per tal que 
sigui contestada oralment en la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat:

– Quina previsió i quin calendari té el Govern d’acom-
pliment dels acords de millora i ampliació del serveis 

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la renovació dels trens de 
les línies de Tarragona
Tram. 311-00150/09

Anunci
Joan Boada Masoliver, juntament amb una altra 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1733 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 15.02.2011

A la Comissió de Territori i Sostenibilitat

Joan Boada Masoliver i Hortènsia Grau Juan, diputats 
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), d’acord amb 
allò que preveu l’article 143 del Reglament de la Cam-
bra, formula la següent pregunta al Govern per tal que 
sigui contestada oralment en la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat:

El Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte 
(PEIT) recollia entre els seus objectius prioritaris la re-
novació integral del parc de trens de mitjana distància, al 
llarg dels anys 2009 i 2010. Aquesta renovació s’ha rea-
litzat ja a les diferents línies de l’Estat espanyol, León-
Madrid, Irún-Madrid, Madrid-Soria, Valencia-Murcia y 
Valencia-Cartagena, assignant-se 8 unitats a León, 13 a 
Madrid, 15 a Sevilla i 20 a Barcelona.

El juny de 2010, Renfe anunciava la incorporació dels 
449 (elèctric) i 599 (diesel) als corredors Barcelona-Reus 
i Barcelona-Tortosa, incorporacions què no s’han realit-
zat, tot i què s’han destinat a Catalunya 20 nous trens.

En aquest sentit, interessa saber a aquests diputats:

– Què pensa fer el Govern davant del Ministeri de Fo-
ment per a què es compleixin els acords de renovació de 
la flota de trens a les línies de Tarragona i aquesta de-
marcació deixi de patir aquest greuge respecte a la resta 
del territori?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2011

Joan Boada Masoliver Hortènsia Grau Juan
Diputat Diputada

Fascicle segon
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contestada amb resposta oral en la Comissió d’Empresa 
i Ocupació:

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

– Quin és el capteniment del govern davant el futur del 
sector automobilístic a Catalunya?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2011

José Antonio Coto Roquet

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures per a frenar les 
deslocalitzacions i els expedients de regula·
ció d’ocupació
Tram. 311-00161/09

Anunci
José Antonio Coto Roquet, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1825 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 16.02.2011

A la Mesa del Parlament

José Antonio Coto Roquet, diputat del Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveu l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, pre-
senta la següent pregunta al Govern per tal que li sigui 
contestada amb resposta oral en la Comissió d’Empresa 
i Ocupació:

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

– Té previst el Govern de la Generalitat, accions de xoc 
per tal d’evitar les deslocalitzacions i Expedients de Re-
gulació d’Ocupació anunciats durant el mes de gener de 
2011 a Catalunya?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2011

José Antonio Coto Roquet

ferroviaris recollits en el Pla de Viatgers de Catalunya, 
aprovat el 9 de gener de 2009 i què implicava, entre d’al-
tres, l’augment de les freqüències de pas a totes les esta-
cions de la xarxa, en les línies que van a Tortosa, Mora i 
les dues que van a Lleida per Alcover i per Valls?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2011

Joan Boada Masoliver Hortènsia Grau Juan
Diputat Diputada

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les gestions dutes a terme 
arran de l’anunci de la deslocalització de la 
fàbrica de Yamaha de Palau·solità i Plega·
mans (Vallès Occidental)
Tram. 311-00159/09

Anunci
José Antonio Coto Roquet, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1823 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 16.02.2011

A la Mesa del Parlament

José Antonio Coto Roquet, diputat del Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveu l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, pre-
senta la següent pregunta al Govern per tal que li sigui 
contestada amb resposta oral en la Comissió d’Empresa 
i Ocupació:

– Quines accions ha realitzat la Secretaria General 
d’Ocupació i Relacions Laborals des de l’anunci de tras-
llat de la planta Yamaha de Palau-Solità i Plegamans a 
França?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2011

José Antonio Coto Roquet

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el futur del sector de l’auto·
mòbil
Tram. 311-00160/09

Anunci
José Antonio Coto Roquet, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1824 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 16.02.2011

A la Mesa del Parlament

José Antonio Coto Roquet, diputat del Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveu l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, pre-
senta la següent pregunta al Govern per tal que li sigui 
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els contactes amb el Minis·
teri d’Indústria per a evitar la deslocalització 
de la planta de Yamaha de Palau·solità i Ple·
gamans (Vallès Occidental)
Tram. 311-00164/09

Anunci
José Antonio Coto Roquet, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1828 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 16.02.2011

A la Mesa del Parlament

José Antonio Coto Roquet, diputat del Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveu l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, pre-
senta la següent pregunta al Govern per tal que li sigui 
contestada amb resposta oral en la Comissió d’Empresa 
i Ocupació:

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

– Quins contactes ha mantingut el Govern de la Genera-
litat amb el Ministeri d’Industria per tal d’evitar el tras-
llat de la planta de Yamaha de Palau-Solità i Plegamans 
a França?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2011

José Antonio Coto Roquet

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els motius de Yamaha per a 
anunciar el tancament de la planta de Pa·
lau·solità i Plegamans (Vallès Occidental)
Tram. 311-00165/09

Anunci
José Antonio Coto Roquet, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1829 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 16.02.2011

A la Mesa del Parlament

José Antonio Coto Roquet, diputat del Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveu l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, pre-
senta la següent pregunta al Govern per tal que li sigui 
contestada amb resposta oral en la Comissió d’Empresa 
i Ocupació:

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

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
davant l’anunci de l’empresa Yamaha de traslladar la 
planta per «motius d’eficiència productiva, logística i 
sostenibilitat econòmica»?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2011

José Antonio Coto Roquet

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les conseqüències del tan·
cament de la planta de Yamaha de Palau·
solità i Plegamans (Vallès Occidental) en els 
proveïdors
Tram. 311-00162/09

Anunci
José Antonio Coto Roquet, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1826 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 16.02.2011

A la Mesa del Parlament

José Antonio Coto Roquet, diputat del Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveu l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, pre-
senta la següent pregunta al Govern per tal que li sigui 
contestada amb resposta oral en la Comissió d’Empresa 
i Ocupació:

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

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
davant l’efecte que pot tenir en els proveïdores de la 
planta de Yamaha de Palau-Solità i plegamans situats a 
Catalunya?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2011

José Antonio Coto Roquet

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la política industrial del Go·
vern francès
Tram. 311-00163/09

Anunci
José Antonio Coto Roquet, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1827 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 16.02.2011

A la Mesa del Parlament

José Antonio Coto Roquet, diputat del Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveu l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, pre-
senta la següent pregunta al Govern per tal que li sigui 
contestada amb resposta oral en la Comissió d’Empresa 
i Ocupació:

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

– Com valora el Govern de la Generalitat la política in-
dustrial del govern francès?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2011

José Antonio Coto Roquet
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els ajuts fiscals atorgats per 
la Generalitat a Yamaha arran de la posada 
en funcionament de la planta de Palau·solità i 
Plegamans (Vallès Occidental) del 1992 ençà
Tram. 311-00168/09

Anunci
José Antonio Coto Roquet, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1832 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 16.02.2011

A la Mesa del Parlament

José Antonio Coto Roquet, diputat del Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveu l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, pre-
senta la següent pregunta al Govern per tal que li sigui 
contestada amb resposta oral en la Comissió d’Empresa 
i Ocupació:

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

– Quines ajudes fiscals ha rebut l’empresa Yamaha Es-
paña del Govern de la Generalitat des de l’any 1992, amb 
la posada en funcionament de la planta de Palau-Solità i 
Plegamans?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2011

José Antonio Coto Roquet

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’existència d’un pla de recol·
locació dels treballadors afectats pel tras·
llat de la fàbrica de Yamaha de Palau·solità i 
Plegamans (Vallès Occidental)
Tram. 311-00169/09

Anunci
José Antonio Coto Roquet, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1833 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 16.02.2011

A la Mesa del Parlament

José Antonio Coto Roquet, diputat del Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveu l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, pre-
senta la següent pregunta al Govern per tal que li sigui 
contestada amb resposta oral en la Comissió d’Empresa 
i Ocupació:

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

– Disposa el Govern de la Generalitat, d’un pla alternatiu 
de recol·locació dels 417 treballadors afectats pel possi-
ble trasllat de la fàbrica a Saint Quentin?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2011

José Antonio Coto Roquet

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’augment de la plantilla de 
la planta de Yamaha de Palau·solità i Plega·
mans (Vallès Occidental) el 2010
Tram. 311-00166/09

Anunci
José Antonio Coto Roquet, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1830 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 16.02.2011

A la Mesa del Parlament

José Antonio Coto Roquet, diputat del Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveu l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, pre-
senta la següent pregunta al Govern per tal que li sigui 
contestada amb resposta oral en la Comissió d’Empresa 
i Ocupació:

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

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
respecte a l’augment de plantilla de la fàbrica de l’empre-
sa Yamaha de Palau-Solità i Plegamans a l’any 2010 en 
comparació a l’any 2009?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2011

José Antonio Coto Roquet

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el decreixement de les ven·
des del sector del ciclomotor
Tram. 311-00167/09

Anunci
José Antonio Coto Roquet, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1831 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 16.02.2011

A la Mesa del Parlament

José Antonio Coto Roquet, diputat del Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveu l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, pre-
senta la següent pregunta al Govern per tal que li sigui 
contestada amb resposta oral en la Comissió d’Empresa 
i Ocupació:

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

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
respecte a la baixada en les ventes del ciclomotor a Ca-
talunya?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2011

José Antonio Coto Roquet
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3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la variant de Bescanó del projecte de 
la carretera N·141 d’Anglès a Salt
Tram. 314-00878/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1621 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent sobre la variant 
de Bescanó, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari:

– La Generalitat de Catalunya va adquirir el compromís 
de redactar el projecte de la nova carretera N-141 d’An-
glès a Salt per al 2011, i la possibilitat d’iniciar les obres 
durant el 2012. Aquesta carretera és una demanda reite-
rada del territori afectat –que fins i tot han adjudicat el 
nom popular de «carretera de la vergonya»– degut a la 
seva importància per al desenvolupament econòmic de 
la zona.

– Dins d’aquest projecte, però, hi havia dos opcions de 
tram en el pas de la carretera pel municipi de Bescanó. 
Quina és l’opció que el nou Govern pensa adoptar en re-
lació a la variant de Bescanó?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2011

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la connexió del col·lector de la Celle·
ra de Ter amb l’estació depuradora d’aigües 
residuals d’Anglès (Selva)
Tram. 314-00879/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1622 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les converses mantingudes 
amb la direcció de Yamaha per a evitar la 
deslocalització de la planta de Palau·solità i 
Plegamans (Vallès Occidental)
Tram. 311-00170/09

Anunci
José Antonio Coto Roquet, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1834 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 16.02.2011

A la Mesa del Parlament

José Antonio Coto Roquet, diputat del Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveu l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, pre-
senta la següent pregunta al Govern per tal que li sigui 
contestada amb resposta oral en la Comissió d’Empresa 
i Ocupació:

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

– Quins han estat els contactes del Govern de la Gene-
ralitat amb la matriu de l’empresa, abans i després de 
l’anunci de deslocalització, per tal d’evitar el trasllat de 
la fàbrica a França?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2011

José Antonio Coto Roquet

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la viabilitat de la planta de 
Yamaha de Palau·solità i Plegamans (Vallès 
Occidental)
Tram. 311-00171/09

Anunci
José Antonio Coto Roquet, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1835 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 16.02.2011

A la Mesa del Parlament

José Antonio Coto Roquet, diputat del Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
preveu l’article 143.3 del Reglament de la Cambra, pre-
senta la següent pregunta al Govern per tal que li sigui 
contestada amb resposta oral en la Comissió d’Empresa 
i Ocupació:

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

– Davant els comptes anuals auditats de l’empresa Ya-
maha España a l’any 2007, 2008 i 2009, quin és el cap-
teniment del govern respecte a la viabilitat de l’empresa 
Yamaha situada a la planta de Palau-Solità i Plegamans?

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2011

José Antonio Coto Roquet
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’increment dels recursos humans i 
econòmics destinats als programes de les 
borses d’habitatge per a joves
Tram. 314-00881/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1624 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent per tal que 
li sigui contestada amb resposta escrita, les Borses Joves 
d’Habitatge.

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

– Davant les dades fetes públiques sobre l’increment de 
la dificultat d’accés dels joves a l’habitatge, el Govern 
de la Generalitat té previst incrementar els recursos eco-
nòmics i humans destinats als programes de les Borses 
Joves d’Habitatge?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la convocatòria de la comissió de se·
guiment del Pacte nacional per l’habitatge 
2007·2016
Tram. 314-00882/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1625 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent per tal que 
li sigui contestada amb resposta escrita, sobre el Pacte 
Nacional per l’Habitatge.

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

– Té previst convocar properament la comissió de segui-
ment del Pacte Nacional per l’Habitatge, per informar 
sobre les modificacions previstes?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Parlament, presenta la pregunta següent sobre la conne-
xió entre el col·lector d’aigües residuals de la Cellera de 
Ter i la depuradora d’Anglès, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari:

– D’acord amb la planificació del PSARU, el col·lector 
d’aigües residuals del municipi de la Cellera de Ter ha 
estat construït, però tot i que les obres van estar adjudi-
cades, han quedat aturades en el punt de connexió amb 
la xarxa d’Anglès que l’havia de dur dins a la depuradora.

– Tenint en compte els problemes que això ocasiona a la 
ciutadania de l’entorn: Quina previsió té l’Agència Cata-
lana de l’Aigua per a resoldre-ho i connectar definitiva-
ment el col·lector de la Cellera de Ter amb la depuradora 
d’aigües residuals d’Anglès?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2011

Carme Capdevila i Palau

Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les previsions per a la construcció de 
l’estació depuradora d’aigües residuals del 
Pasteral, a la Cellera de Ter (Selva)

Tram. 314-00880/09

Formulació

Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 1623 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent sobre el col-
lector d’aigües residuals del nucli del Pasteral, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari:

– Quina és la previsió de l’Agència Catalana de l’Aigua 
per a la realització de la minidepuradora o col·lector d’ai-
gües residuals del nucli del Pasteral, al municipi de la 
Cellera de Ter, previst en el PSARU i que ha de resoldre 
definitivament el problema de l’abocament d’aigües resi-
duals al riu Ter en aquesta zona?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2011

Carme Capdevila i Palau

Diputada del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost d’informar els pacients de l’im·
port dels tractaments sanitaris
Tram. 314-00885/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1668 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quant costarà informar els pacients del cost dels trac-
taments sanitaris?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2011

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius per a no treure a concurs 
l’adjudicació de les obres del Parc Sanitari i 
Social de Tàrrega
Tram. 314-00886/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1669 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Donat que el sistema de finançament i la viabilitat de 
les obres de l’Hospital sociosanitari de Tàrrega estaven 
resolts per la via d’ICF-Equipaments i l’impacte pressu-
postari de les mateixes no era a curt termini, per quin 
motiu no s’ha tret el concurs d’adjudicació de l’obra?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2011

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la revisió del Pacte nacional per l’ha·
bitatge 2007·2016
Tram. 314-00883/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 1626 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent per tal que 
li sigui contestada amb resposta escrita, sobre el Pacte 
Nacional de l’Habitatge.

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

– Quan té previst dur a terme la revisió del Pacte Nacio-
nal per l’Habitatge?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els termes previstos per a la revisió 
del Pacte nacional per l’habitatge 2007·2016
Tram. 314-00884/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 1627 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent per tal que 
li sigui contestada amb resposta escrita, sobre el Pacte 
Nacional per l’Habitatge

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

– En quins termes té previst dur a terme la revisió del 
Pacte Nacional per l’Habitatge?

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 la paralització de la implantació de 
l’accelerador lineal a l’Hospital Arnau de Vi·
lanova, de Lleida (Segrià)
Tram. 314-00889/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1672 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Han paralitzat la implantació de l’accelerador lineal a 
l’Hospital Arnau de Vilanova? Per quins motius? Sota 
quins criteris de cost d’oportunitats s’ha pres la decisió?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2011

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la paralització de la primera fase de 
reforma de la planta setena de l’Hospital 
Joan XXIII, de Tarragona
Tram. 314-00890/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1673 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Han paralitzat la primera fase de reforma de la plan-
ta 7a de l’Hospital Joan XXIII? Per quins motius? Sota 
quins criteris de cost d’oportunitats s’ha pres la decisió?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2011

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la paralització de les obres del nou 
consultori local del Pinell de Brai (Terra Alta)
Tram. 314-00887/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista

Reg. 1670 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Han paralitzat les obres del nou consultori local del 
Pinell de Brai? Per quins motius? Sota quins criteris de 
cost d’oportunitats s’ha pres la decisió?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2011

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la paralització de l’ampliació de la se·
gona fase de l’Hospital de Bellvitge, de Bar·
celona
Tram. 314-00888/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista

Reg. 1671 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Han paralitzat l’ampliació de la segona fase de l’Hospi-
tal de Bellvitge? Per quins motius? Sota quins criteris de 
cost d’oportunitats s’ha pres la decisió?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2011

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC
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postari de les mateixes no era a curt termini, per quin 
motiu no s’ha tret el concurs d’adjudicació de les obres?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2011

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius per a no treure a concurs 
l’adjudicació de les obres del centre d’aten·
ció primària La Mina, de Sant Adrià de Be·
sòs (Barcelonès)
Tram. 314-00893/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1676 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Donat que el sistema de finançament i la viabilitat de 
les obres d’un lot de fins a nou centres sanitaris, entre els 
quals es troben les obres del Nou CAP La Mina, estaven 
resolts per la via d’ICF-Equipaments i l’impacte pressu-
postari de les mateixes no era a curt termini, per quin 
motiu no s’ha tret el concurs d’adjudicació de les obres?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2011

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius per a no treure a concurs 
l’adjudicació de les obres del centre d’aten·
ció primària Bordeta·Magòria, de Barcelona
Tram. 314-00894/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1677 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius per a no treure a concurs 
l’adjudicació de les obres del Parc Sanitari 
Camp Clar, de Tarragona
Tram. 314-00891/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1674 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Donat que el sistema de finançament i la viabilitat de 
les obres d’un lot de fins a nou centres sanitaris, entre els 
quals es troben les obres del Parc Sanitari Camp Clar de 
Tarragona, estaven resolts per la via d’ICF-Equipaments 
i l’impacte pressupostari de les mateixes no era a curt 
termini, per quin motiu no s’ha tret el concurs d’adjudi-
cació de les obres?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2011

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius per a no treure a concurs 
l’adjudicació de les obres del centre d’aten·
ció primària Viladecans·3
Tram. 314-00892/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1675 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Donat que el sistema de finançament i la viabilitat de 
les obres d’un lot de fins a nou centres sanitaris, entre els 
quals es troben les obres del CAP Viladecans-3, estaven 
resolts per la via d’ICF-Equipaments i l’impacte pressu-
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius per a no treure a concurs 
l’adjudicació de les obres del centre d’aten·
ció primària Onze de Setembre, de Lleida 
(Segrià)
Tram. 314-00896/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1679 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Donat que el sistema de finançament i la viabilitat de 
les obres d’un lot de fins a nou centres sanitaris, entre 
els quals es troben les obres del CAP Onze de Setembre 
de Lleida, estaven resolts per la via d’ICF-Equipaments i 
l’impacte pressupostari de les mateixes no era a curt ter-
mini, per quin motiu no s’ha tret el concurs d’adjudicació 
de les obres?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2011

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius per a no treure a concurs 
l’adjudicació de les obres del centre d’aten·
ció primària ABS 3, de Vilafranca del Pene·
dès (Alt Penedès)
Tram. 314-00897/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1680 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Donat que el sistema de finançament i la viabilitat de 
les obres d’un lot de fins a nou centres sanitaris, entre els 
quals es troben les obres del nou CAP Vilafranca del Pe-

següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Donat que el sistema de finançament i la viabilitat de 
les obres d’un lot de fins a nou centres sanitaris, entre els 
quals es troben les obres del nou CAP Bordeta-Magòria 
de Barcelona, estaven resolts per la via d’ICF-Equipa-
ments i l’impacte pressupostari de les mateixes no era a 
curt termini, per quin motiu no s’ha tret el concurs d’ad-
judicació de les obres?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2011

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius per a no treure a concurs 
l’adjudicació de les obres del centre d’aten·
ció primària de Castelldefels (Baix Llobregat)
Tram. 314-00895/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1678 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Donat que el sistema de finançament i la viabilitat de 
les obres d’un lot de fins a nou centres sanitaris, entre els 
quals es troben les obres del nou CAP de Castelldefels, 
estaven resolts per la via d’ICF-Equipaments i l’impacte 
pressupostari de les mateixes no era a curt termini, per 
quin motiu no s’ha tret el concurs d’adjudicació de les 
obres?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2011

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per es·
crit sobre els motius per a no treure a con·
curs l’adjudicació de les obres del centre 
d’atenció primària de Sant Gervasi, de Bar·
celona
Tram. 314-00899/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1682 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Donat que el sistema de finançament i la viabilitat de 
les obres d’un lot de fins a nou centres sanitaris, entre 
els quals es troben les obres del CAP de Sant Gervasi de 
Barcelona, estaven resolts per la via d’ICF-Equipaments 
i l’impacte pressupostari de les mateixes no era a curt 
termini, per quin motiu no s’ha tret el concurs d’adjudi-
cació de les obres?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2011

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els barems d’increment del cost de la 
matrícula en els estudis superiors
Tram. 314-00900/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1685 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent sobre els ba-
rems d’increment del cost de la matrícula en els estudis 
superiors, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quins són els barems de renda familiar dels alumnes 
universitaris a partir dels quals considera el Govern que 

nedès ABS 3, de Vilafranca del Penedès, estaven resolts 
per la via d’ICF-Equipaments i l’impacte pressupostari 
de les mateixes no era a curt termini, per quin motiu no 
s’ha tret el concurs d’adjudicació de les obres?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2011

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius per a no treure a concurs 
l’adjudicació de les obres del centre d’aten·
ció primària de Santa Coloma de Cervelló 
(Baix Llobregat)
Tram. 314-00898/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1681 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Donat que el sistema de finançament i la viabilitat de 
les obres d’un lot de fins a nou centres sanitaris, entre els 
quals es troben les obres del CAP de Santa Coloma de 
Cervelló, estaven resolts per la via d’ICF-Equipaments i 
l’impacte pressupostari de les mateixes no era a curt ter-
mini, per quin motiu no s’ha tret el concurs d’adjudicació 
de les obres?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2011

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC
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aplicar sobre solvència a entitats de crèdit, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quins són els criteris que adoptarà el Govern de la Ge-
neralitat respecte a les facultats d’inspecció en relació a 
la solvència de les entitats de crèdit davant el nou marc 
normatiu anunciat 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 per escrit 
sobre el control dels contractes d’assegu·
rances vinculats als préstecs hipotecaris
Tram. 314-00903/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1688 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent sobre el control 
dels contractes d’assegurances vinculats als préstecs hi-
potecaris, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quines actuacions ha portat a terme el Govern de la 
Generalitat, en els àmbits de la seva competència, per tal 
d’evitar les situacions d’abús en els contractes d’assegu-
rança vinculats a préstecs hipotecaris?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

hauria d’incrementar el cost de la matrícula en els estu-
dis superiors?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les línies de treball conjuntes entre el 
Govern de la Generalitat i el Ministeri d’Edu·
cació
Tram. 314-00901/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1686 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent sobre les línies 
de treball conjuntes entre el Govern de la Generalitat i el 
Ministeri d’Educació, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quines són les línies de treball conjuntes que el Go-
vern de la Generalitat i el Ministeri d’Educació han 
acordat establir en la reunió entre el conseller d’Econo-
mia i Coneixement i el ministre d’Educació celebrada el 
7 de febrer de 2011?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris de solvència a aplicar a les 
entitats de crèdit
Tram. 314-00902/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1687 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent sobre criteris a 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’encàrrec del projecte d’ampliació 
i reforma de l’Hospital de Viladecans (Baix 
Llobregat)
Tram. 314-00906/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1708 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

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

– Quant té previst el Govern encarregar el projecte exe-
cutiu de l’ampliació i reforma de l’Hospital de Vilade-
cans inclòs en el Pla Sanitari del Baix Llobregat?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la licitació de les obres del centre 
d’atenció primària del barri de Llevant, de 
Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 314-00907/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1709 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

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

– Quan té previst el Govern licitar l’obra del CAP del 
barri de Llevant (Oliveretes) al municipi de Viladecans 
(Baix Llobregat)?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació de personal de la Inspec·
ció Financera de la Direcció General de Po·
lítica Financera i Assegurances de la Gene·
ralitat
Tram. 314-00904/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1689 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent sobre dotació de 
personal de la Inspecció Financera de la DG de Política 
Financera, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quina és la dotació de personal de la Inspecció Finan-
cera de la Direcció General de Política Financera i Asse-
gurances de la Generalitat de Catalunya?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’inici de les obres d’ampliació i refor·
ma de l’Hospital de Viladecans (Baix Llo·
bregat)
Tram. 314-00905/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1707 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

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

– Quan té previst el Govern que es puguin iniciar les 
obres d’ampliació i reforma de l’Hospital de Viladecans 
inclòs en el Pla Sanitari del Baix Llobregat?

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les sol·licituds d’instituts escola
Tram. 314-00909/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1714 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent sobre sol·licituds 
d’instituts escola, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari:

– Quines sol·licituds de construcció, ampliació i posada 
en marxa d’instituts escola ha rebut el Govern de la Ge-
neralitat des dels municipis i entitats des de l’entrada en 
vigor de la Llei d’educació de Catalunya?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte d’institut escola de Caste·
llar del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 314-00910/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1715 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu, Marc Sanglas i Alcan-
tarilla, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presen-
ten la pregunta següent sobre el projecte d’institut escola 
de Castellar del Vallès, per tal que els sigui contestada 
amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu Grup Parla-
mentari:

– Quina és la previsió del Departament d’Ensenyament 
sobre la posada en marxa de l’escola Sant Esteve de Cas-
tellar del Vallès com a institut escola?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2011

Anna Simó i Castelló Marc Sanglas i Alcantarilla
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els instituts escola aprovats pel Con·
sell de Govern
Tram. 314-00908/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1713 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent sobre els insti-
tuts escola aprovats pel Consell de Govern, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari:

El Consell de Govern va acordar el 30 juny de 2009 la 
construcció del nou Institut Escola la Mitjana de Lleida; 
el 27 de juliol de 2010, la posada en marxa d’11 instituts 
escola més (a més dels 2 que es constituïren formalment 
i ja funcionaven com a tals –el Costa i Llobera de Bar-
celona i el Jacint Verdaguer de Sant Sadurní d’Anoia–, el 
Salvador Vilarasa de Besalú, el de Sant Joan de les Aba-
desses, el Francesc Cambó de Verges, el de Castellbis-
bal, el Joan Miró de Mont-roig del Camp, el Pi i Burgar 
de Reus, els Còdols del Vendrell, el de Batea i el Ramona 
Calvet de Castellterçol) i 2 més per acord de Govern el 
31 d’agost de 2010 (el de Castellbisbal i Els Ganxets de 
Reus).

– En quina situació es troben cadascun d’aquests insti-
tuts escola, centre per centre?

• Quins funcionen ja, sigui en instal·lacions definitives, 
sigui en instal·lacions provisionals?

• Quins estan en procés de construcció? Quines previsi-
ons d’acabament i de posada en funcionament té el De-
partament per cadascun d’aquests centres?

– Quins altres instituts escola aprovats pel Govern estan 
en procés de construcció i quines previsions de posada 
en funcionament té el Departament?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC
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Interessa saber a aquests diputats i al seu Grup Parla-
mentari:

– Quina és la previsió del Departament d’Ensenyament 
sobre la posada en marxa dels centres Parc de l’Aigua i 
Cap Pont de Lleida com a instituts escola?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2011

Anna Simó i Castelló Carmel Mòdol i Bresolí
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els projectes d’instituts escola a Bar·
celona
Tram. 314-00913/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1718 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu, Oriol Amorós i March, 
portaveu adjunt del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senten la pregunta següent sobre els projectes d’instituts 
escola a Barcelona, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu Grup Parla-
mentari:

El Consorci d’Educació de Barcelona havia valorat deu 
possibles nous instituts escola a la ciutat. Tres al districte 
de Sants-Montjuïc (Can Batlló, Sants i La Marina), un 
al districte d’Horta-Guinardó (a partir de l’escola Horta 
i l’institut La Clota), dos al districte de Sant Andreu (un 
a partir de l’escola Garcilaso i l’institut AVE-Sagrera i 
un altre Fabra i Coats) i quatre al districte de Sant Mar-
tí (Pere IV, Pujades, un a partir de l’escola Arenal de 
Llevant i l’institut Front Marítim i un altre a partir de 
l’escola Llull i l’institut Titan).

– Quina valoració fa el Departament d’Ensenyament so-
bre la integració de cadascun d’aquests centres en insti-
tuts escola?

– Quina és la previsió del Departament d’Ensenyament 
sobre la posada en marxa de nous instituts escola a Bar-
celona?

Palau del Parlament, 9 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 per escrit 
sobre l’institut escola de Rubí (Vallès Occi·
dental)
Tram. 314-00911/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1716 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu, Marc Sanglas i Alcanta-
rilla, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten 
la pregunta següent sobre l’institut escola de Rubí, per tal 
que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu Grup Parla-
mentari:

El 13 de juliol de 2010 el conseller d’Educació va sig-
nar amb l’alcaldessa de Rubí un protocol d’actuació en 
l’àmbit de l’ensenyament a la ciutat que preveu el primer 
complex institut escola de Rubí a partir de l’escola Vint-
i-cinc de Setembre. El Departament ha atorgat ja un codi 
al centre.

– Quina previsió d’entrada en funcionament dels dos 
grups de primer d’ESO té el Departament d’Ensenya-
ment en les instal·lacions de l’escola?

– Quina previsió d’aprovació de la construcció del nou 
institut té el Departament d’Ensenyament?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2011

Anna Simó i Castelló Marc Sanglas i Alcantarilla
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els projectes d’instituts escola a Llei·
da (Segrià)
Tram. 314-00912/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1717 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu, Carmel Mòdol i Bresolí, 
diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten 
la pregunta següent sobre els projectes d’instituts escola 
a Lleida, per tal que els sigui contestada amb resposta 
escrita.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte d’institut escola de Mal·
grat de Mar (Maresme)
Tram. 314-00915/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1720 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu, Pere Aragonès i Garcia, 
diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten 
la pregunta següent sobre el projecte d’institut escola de 
Malgrat de Mar, per tal que els sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu Grup Parla-
mentari:

El 14 de novembre de 2010 l’Ajuntament de Malgrat de 
Mar va cedir al Govern de la Generalitat uns terrenys per 
a la futura construcció d’un institut escola al municipi.

– Quina valoració fa el Departament d’Ensenyament so-
bre aquest futur institut escola?

– Quina previsió té el Departament d’Ensenyament de li-
citació i adjudicació del projecte de construcció d’aquest 
centre?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2011

Anna Simó i Castelló Pere Aragonès i Garcia
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre un institut escola a Cambrils (Baix 
Camp)
Tram. 314-00916/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1721 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu, Sergi de los Ríos Martí-
nez, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten 
la pregunta següent sobre un institut escola a Cambrils, 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu Grup Parla-
mentari:

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els projectes d’instituts escola a Ba·
dalona (Barcelonès)
Tram. 314-00914/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1719 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu, Pere Aragonès i Garcia, 
diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten la 
pregunta següent sobre els projectes d’instituts escola a 
Badalona, per tal que els sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu Grup Parla-
mentari:

El 26 de novembre de 2010 el conseller d’Educació va 
signar amb l’alcalde de Badalona un protocol d’actua-
ció en l’àmbit de l’ensenyament a la ciutat que preveu la 
creació d’un total de nou instituts escola per incremen-
tar deu línies d’ESO entre el període 2010-2016 a partir 
d’escoles d’educació infantil i primària en funcionament.

D’aquests nou instituts escola es preveia l’entrada en 
funcionament en el curs 2011-2012 de dos, el Baldiri 
Reixach (La Salut) i el Llibertat-Joan Llongueras (Sant 
Crist).

– Quina previsió d’entrada en funcionament del Baldiri 
Reixach i del Llibertat - Joan Llongueras té el Departa-
ment d’Ensenyament?

– Quina previsió d’entrada en funcionament té el Depar-
tament d’Ensenyament dels set instituts escola restants?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2011

Anna Simó i Castelló Pere Aragonès i Garcia
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els projectes d’instituts escola a les 
Terres de l’Ebre
Tram. 314-00918/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1723 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu, Sergi de los Ríos Martí-
nez, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten 
la pregunta següent sobre els projectes d’instituts escola 
a les Terres de l’Ebre, per tal que els sigui contestada 
amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu Grup Parla-
mentari:

El 3 de desembre de 2010 la directora en funcions dels 
Serveis Territorials d’Educació de les Terres de l’Ebre 
va presentar la constitució dels quatre nous instituts es-
cola que entraran en funcionament en el curs 2011-2012: 
a Sant Jaume d’Enveja, al Perelló, a l’EMD de Jesús i a 
Móra la Nova.

– Quina valoració fa el Departament d’Ensenyament so-
bre aquests futurs instituts escola?

– Quina previsió té el Departament d’Ensenyament d’en-
trada en funcionament d’aquests centres?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2011

Anna Simó i Castelló Sergi de los Ríos Martínez
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els projectes d’instituts escola a Tar·
ragona
Tram. 314-00919/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1724 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu, Sergi de los Ríos Martí-
nez, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten 
la pregunta següent sobre els projectes d’instituts escola 
a Tarragona, per tal que els sigui contestada amb respos-
ta escrita.

El febrer de 2010 es creà una plataforma de mares i pares 
a Cambrils per aconseguir que l’escola Joan Ardèvol del 
municipi incorpori estudis de secundària fins als 16 anys 
ateses les previsions de creixement de la demanda. Van 
rebre el suport de la direcció del centre, de l’Ajuntament i 
dels Serveis territorials d’Educació, i els Serveis Tècnics 
del Departament van ratificar que al solar de l’escola hi 
ha prou metres quadrats per dur a terme obres d’amplia-
ció per encabir-hi la secundària.

– Quina valoració fa el Departament d’Ensenyament so-
bre aquest futur institut escola?

– Quina previsió fa el Departament d’Ensenyament d’en-
trada en funcionament d’aquest centre atesa la demanda 
existent?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2011

Anna Simó i Castelló Sergi de los Ríos Martínez
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre un tercer institut escola a Reus (Baix 
Camp)
Tram. 314-00917/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1722 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu, Sergi de los Ríos Mar-
tínez, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presen-
ten la pregunta següent sobre un tercer institut escola a 
Reus, per tal que els sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu Grup Parla-
mentari:

El desembre de 2010 l’Ajuntament de Reus va anunciar  
que estava en negociacions per disposar d’un solar de 
40.000 metres quadrats per poder iniciar els tràmits amb 
el Departament d’Educació per construir el que seria 
el tercer institut escola públic de Reus, l’Isabel Besora, 
atesa la important demanda existent en la zona on s’ubi-
caria.

– Quina valoració fa el Departament d’Ensenyament so-
bre aquest futur institut escola?

– Quina previsió té el Departament d’Ensenyament d’en-
trada en funcionament d’aquest centre atesa la demanda 
existent?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2011

Anna Simó i Castelló Sergi de los Ríos Martínez
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC



22 de febrer de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 25

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 66

Pregunta al Govern a respondre per es·
crit sobre el calendari d’actuacions per a 
la construcció del nou Hospital Verge de la 
Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-00921/09

Formulació
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1731 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Sergi de los Ríos i Martínez, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent sobre l’hospital 
Verge de la Cinta de Tortosa, per tal que li sigui contes-
tada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari:

– Quins són el calendari i el termini d’actuacions previst 
per portar a terme el nou hospital Verge de la Cinta?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2011

Sergi de los Ríos i Martínez
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la destinació de partides pressupos·
tàries per al projecte de construcció de 
l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix 
Ebre)
Tram. 314-00922/09

Formulació
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1732 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Sergi de los Ríos i Martínez, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent sobre l’hospital 
Verge de la Cinta de Tortosa, per tal que li sigui contes-
tada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari:

– Davant del fet que l’argument expressat pel conseller 
de Salut, Boi Ruiz, per ajornar el nou hospital Verge de 
la Cinta de Tortosa és la crisi econòmica, podrà la Ge-
neralitat de Catalunya destinar partides pressupostàries 
per la redacció del projecte constructiu del nou hospital 
Verge de la Cinta durant els anys 2012 i 2013?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2011

Sergi de los Ríos i Martínez
Diputat del GP d’ERC

Interessa saber a aquests diputats i al seu Grup Parla-
mentari:

El 17 de setembre de 2010 el conseller d’Educació va 
signar amb l’alcalde de Tarragona un conveni pel qual, 
entre d’altres, es preveu la construcció de dos nous ins-
tituts escola a la ciutat, l’institut escola l’Arrabassada i 
l’institut escola Ponent, prèvia cessió dels solars per part 
de l’Ajuntament.

– Quina valoració fa el Departament d’Ensenyament 
sobre el compromís adquirit pel Departament en relació 
amb aquests instituts escola?

– Quina previsió té el Departament d’Ensenyament de 
cessió formal dels solars per part de l’Ajuntament?

– Quina previsió té el Departament d’Ensenyament 
de licitació i adjudicació dels projectes de construcció 
d’aquests dos centres un cop cedits els solars?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2011

Anna Simó i Castelló Sergi de los Ríos Martínez
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ajornament del projecte de l’Hospi·
tal Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-00920/09

Formulació
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1730 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Sergi de los Ríos i Martínez, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent sobre l’hospital 
Verge de la Cinta de Tortosa, per tal que li sigui contes-
tada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari:

– Tenint en compte l’afirmació realitzada pel conseller 
de Salut, Boi Ruiz, durant una entrevista radiofònica re-
alitzada el 4 de febrer, quin és l’ajornament del projecte 
del nou hospital Verge de la Cinta de Tortosa?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2011

Sergi de los Ríos i Martínez
Diputat del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els recursos destinats a les línies de 
trens de la demarcació de Tarragona
Tram. 314-00924/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1737 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari  
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (ICV-EUiA), d’acord amb allò que preveu 
l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la se-
güent pregunta per tal que sigui contestada per escrit.

– L’entrada en servei de la línia d’alta velocitat entre Fi-
gueres Vilafant i Perpinyà que fa enllaçar el TGV fran-
cès amb els trens 449 espanyols que cobreixen la línia 
Barcelona-Girona-Figueres, funcionant com a Alvia en 
comptes de regionals de mitjà distància, ha consumit els 
recursos destinats a les línies de la demarcació de Tarra-
gona? Si és així, què pensa fer el Govern per a superar 
aquest greuge territorial que genera desigualtats dels ciu-
tadans de les comarques tarragonines, respecte als de la 
resta de Catalunya i de l’Estat espanyol.

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2011

Hortènsia Grau Juan
Diputada

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment del compromís de re·
novació dels trens de les línies de la demar·
cació de Tarragona
Tram. 314-00925/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1738 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari  
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (ICV-EUiA), d’acord amb allò que preveu 
l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la se-
güent pregunta per tal que sigui contestada per escrit.

– Que farà el Govern per exigir a Renfe el compliment 
del compromís de la renovació de la flota de trens per a 
les línies tarragonines, atès que dels 20 nous combois del 
model S-449 què Renfe Operadora va destinar a Catalu-

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions davant el Ministeri de Fo·
ment per al compliment dels acords de re·
novació dels trens de les línies de Tarragona
Tram. 314-00923/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1736 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari  
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (ICV-EUiA), d’acord amb allò que preveu 
l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la se-
güent pregunta per tal que sigui contestada per escrit.

El Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte 
(PEIT) recollia entre els seus objectius prioritaris la re-
novació integral del parc de trens de mitjana distància, al 
llarg dels anys 2009 i 2010. Aquesta renovació s’ha rea-
litzat ja a les diferents línies de l’Estat espanyol, León-
Madrid, Irún-Madrid, Madrid-Soria, Valencia-Murcia y 
Valencia-Cartagena, assignant-se 8 unitats a León, 13 a 
Madrid, 15 a Sevilla i 20 a Barcelona.

El juny de 2010, Renfe anunciava la incorporació dels 
449 (elèctric) i 599 (diesel) als corredors Barcelona-Reus 
i Barcelona-Tortosa, incorporacions què no s’han realit-
zat, tot i què s’han destinat a Catalunya 20 nous trens.

En aquest sentit, interessa saber a aquesta diputada:

– Què pensa fer el Govern davant del Ministeri de Fo-
ment per a què es compleixin els acords de renovació de 
la flota de trens a les línies de Tarragona i aquesta de-
marcació deixi de patir aquest greuge respecte a la resta 
del territori?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2011

Hortènsia Grau Juan
Diputada
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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 previsió i quin calendari té el Govern d’acom-
pliment dels acords de millora i ampliació del serveis 
ferroviaris recollits en el Pla de Viatgers de Catalunya, 
aprovat el 9 de gener de 2009 i què implicava, entre d’al-
tres, l’augment de les freqüències de pas a totes les esta-
cions de la xarxa, en les línies que van a Tortosa, Mora i 
les dues que van a Lleida per Alcover i per Valls?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2011

Hortènsia Grau Juan
Diputada

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a aconseguir la pa·
rada de l’Euromed a l’estació de l’Aldea·Am·
posta·Tortosa i augmentar·ne la freqüència 
de pas
Tram. 314-00928/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1741 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari  
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (ICV-EUiA), d’acord amb allò que preveu 
l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la se-
güent pregunta per tal que sigui contestada per escrit.

– El 20 de juny de 2007, aquest Parlament adoptava una 
Resolució en la qual s’instava el Govern a reclamar al 
Govern de l’Estat i a l’empresa Renfe que els trens Eu-
romed què enllacen Barcelona i València s’aturessin a 
l’estació de l’Aldea-Amposta-Tortosa i s’incrementessin 
les freqüències en l’esmentada línia. Atès què el Govern 
té transferit el servei de regionals des de l’1 de gener de 
2011 i la manca de resposta per part del Govern de l’Es-
tat, quines actuacions pensa fer el Govern per a exigir a 
l’operadora Renfe i al Govern de l’Estat per aconseguir 
la parada dels Euromed a l’estació Aldea-Amposta-Tor-
tosa i l’augment de freqüències?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2011

Hortènsia Grau Juan
Diputada

nya 6 dels quals havien d’arribar a Tarragona durant el 
primer trimestre del 2010 i no n’ha arribat cap.

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2011

Hortènsia Grau Juan
Diputada

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la millora del servei dels trens de les 
línies R14, R15 i R16 a la demarcació de Tar·
ragona
Tram. 314-00926/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1739 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari  
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (ICV-EUiA), d’acord amb allò que preveu 
l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la se-
güent pregunta per tal que sigui contestada per escrit.

– Que farà el Govern, que té el servei de regionals trans-
ferit des de l’1 de gener de 2011 per garantir la millora 
del servei de les tres línies que travessen la demarcació 
de Tarragona, la R14, R15 i R16, què durant l’any 2009 
van mobilitzar més de 5.000.000 de passatgers, que im-
plica el compliment de l’acord de renovació de la flota, la 
millora de freqüències i la millora del servei d’informa-
ció i venda de bitllets?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2011

Hortènsia Grau Juan
Diputada

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de complir els acords de 
millora i d’ampliació dels serveis de trens 
del Pla de viatgers de Catalunya
Tram. 314-00927/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1740 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
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Universitari Sant Joan, Campus de la URV, Tecnoparc) 
que implica un alt volum de mobilitat de persones, té 
previst el Govern plantejar– en el marc del protocol de 
col·laboració signat amb el Ministeri de Foment per a 
l’execució d’actuacions en matèria ferroviària a Catalu-
nya– l’execució i posada en funcionament d’una estació-
abaixador, que faciliti la mobilitat d’aquesta nova zona 
de serveis de la ciutat, a la qual hi accediran ciutadans de 
les diferents comarques del Camp de Tarragona i Terres 
de l’Ebre?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2011

Hortènsia Grau Juan
Diputada

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les peticions al govern de l’Estat re·
latives al tren d’alta velocitat recollides en 
la Resolució del Parlament aprovada el 9 de 
desembre de 2009
Tram. 314-00931/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1744 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari  
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (ICV-EUiA), d’acord amb allò que preveu 
l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la se-
güent pregunta per tal que sigui contestada per escrit.

El 9 de desembre de 2009, aquest Parlament adoptava 
una Resolució en la qual instava el Govern:

a) Demanar novament al Govern de l’Estat l’increment 
de freqüències dels trens Avant entre Barcelona i Lleida.

b) Demanar novament al Govern de l’Estat la disposició 
d’una unitat AVE i una altra d’Avant en direcció Barcelo-
na-Lleida-Saragossa en l’horari nocturn, que cobreix la 
franja de 22 a 24 hores.

c) Demanar al Govern de l’Estat que impulsi títols mul-
tiviatge per als usuaris habituals, com hi ha en altres lí-
nies.

d) Demanar al Govern de l’Estat que analitzi la comple-
mentarietat entre els serveis AVE i Alvia i els serveis 
Avant.

– Pot informar el Govern en quin punt es troben aquestes 
peticions?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2011

Hortènsia Grau Juan
Diputada

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estudi de viabilitat per a construir un 
baixador a Creixell (Tarragonès)
Tram. 314-00929/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1742 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari  
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (ICV-EUiA), d’acord amb allò que preveu 
l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la se-
güent pregunta per tal que sigui contestada per escrit.

– El 3 de febrer de 2010, aquest Parlament adoptava una 
Resolució en la qual s’instava el Govern a demanar al 
Ministeri de Foment que estudiés la viabilitat de cons-
truir un abaixador Roda de Barà-Creixell en el terme 
municipal de Creixell (Tarragonès). Atès que el Govern 
té transferits els servei de rodalies i regionals i què en el 
Pacte Nacional per a les Infraestructures s’incideix en 
la creació d’una xarxa de rodalies pròpia per al Camp 
de Tarragona, aprofitant la infraestructura existent, pot 
informar el Govern si s’ha iniciat l’esmentat estudi de 
viabilitat i en quin punt es troba?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2011

Hortènsia Grau Juan
Diputada

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció d’un baixador al barri 
de Bellisens, de Reus (Baix Camp)
Tram. 314-00930/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1743 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari  
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (ICV-EUiA), d’acord amb allò que preveu 
l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la se-
güent pregunta per tal que sigui contestada per escrit.

– Atès que el Govern té transferits els servei de rodalies i 
regionals i que en el Pacte Nacional per a les Infraestruc-
tures s’incideix en la creació d’una xarxa de rodalies prò-
pia per al Camp de Tarragona, aprofitant la infraestruc-
tura existent i tenint en compte les noves instal·lacions 
a l’entorn del barri de Bellisens de Reus (Nou Hospital 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts atorgats a les comunitats ju·
eva i musulmana catalanes
Tram. 314-00934/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1747 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

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

– Considera la vicepresidenta i consellera de Governa-
ció i Relacions Institucionals que pot justificar que la 
«comunitat jueva catalana» s’hagi sentit «relegada els 
darrers anys» el fet d’haver rebut del Govern de la Ge-
neralitat més de 840.000 euros en subvencions durant els 
anys 2008-2010 mentre la «comunitat musulmana cata-
lana», molt més nombrosa, n’ha rebut aproximadament 
la meitat?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts a la comunitat jueva catalana
Tram. 314-00935/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1748 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

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

– Considera la vicepresidenta i consellera de Governa-
ció i Relacions Institucionals que si l’anunciada retallada 
pressupostaria obliga al seu Departament a rebaixar les 
subvencions a la «comunitat jueva catalana» el Govern 
de la Generalitat la estarà relegant?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els llocs de treball afectats per l’acord 
de suspensió provisional de noves ofertes 
públiques d’ocupació
Tram. 314-00932/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1745 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

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

– Quants llocs de treball, desglossats per Departaments, 
considera el Govern que queden afectats per l’acord de 8 
de febrer del Consell Executiu de la Generalitat de sus-
pensió provisional de noves ofertes públiques d’ocupa-
ció?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les declaracions de la vicepresiden·
ta del Govern sobre la comunitat jueva ca·
talana
Tram. 314-00933/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1746 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

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

– Quins són els motius que han portat a la vicepresidenta 
i consellera de Governació i Relacions Institucionals a 
declarar que «la comunitat jueva catalana s’ha sentit re-
legada els darrers anys»?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat



22 de febrer de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 25

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la modernització de Comforsa
Tram. 314-00938/09

Formulació
Joan Boada Masoliver, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1751 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

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

– Davant l’augment de la producció de les plantes de 
l’empresa Comforsa, propietat de la Generalitat, i la so-
breexplotació que pateix el seu equipament industrial, el 
qual s’ha de sotmetre constantment a reparacions, pen-
sa el Govern fer les inversions necessàries per renovar i 
modernitzar la maquinària i equipaments de l’empresa?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2011

Joan Boada i Masoliver
Diputat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pagament dels ajuts de menjador 
a les associacions de mares i pares d’alum·
nes del Tarragonès, el Baix Penedès i la 
Conca de Barberà
Tram. 314-00939/09

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1761 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

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:

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

1. De quina forma pensa el Govern de la Generalitat so-
lucionar el retard del pagament de les beques menjador a 
traves dels consells comarcals a les associacions de ma-
res pares i mares d’alumnes? En quines dates té previst 
efectuar el pagament d’aquests ajuts?

2. Quina és la quantitat adeudada a cadascuna de les asso-
ciacions de mares pares i mares d’alumnes de les comar-

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius dels ciutadans per a mani·
festar·se en contra de l’atac de l’exèrcit d’Is·
rael a Gaza
Tram. 314-00936/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1749 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

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

– Considera la vicepresidenta i consellera de Governació 
i Relacions Institucionals que tots els ciutadans i ciuta-
danes de Catalunya que varen participar a les manifes-
tacions contra l’atac de l’exercit de l’estat d’Israel contra 
Gaza, pretenien relegar a la «comunitat jueva catalana»?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el diàleg amb l’Associació Catalana de 
Jueus i Palestins · Junts
Tram. 314-00937/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1750 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

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

– Ha iniciat ja la vicepresidenta i consellera de Governa-
ció i Relacions Institucionals el diàleg amb l’associació 
«Junts. Associació Catalana de Jueus i Palestins» tal com 
l’hi ha demanat per escrit aquesta entitat que agrupa a 
persones jueves i palestines que no comparteixen una lec-
tura ètnico-religiosa del conflicte entre Israel i Palestina?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pagament dels ajuts de menjador 
a les associacions de mares i pares d’alum·
nes de l’Alt Camp, el Baix Camp i el Priorat
Tram. 314-00941/09

Formulació
Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1763 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

1. De quina forma pensa el Govern de la Generalitat so-
lucionar el retard del pagament de les beques menjador a 
traves dels Consells Comarcals a les associacions de ma-
res pares i mares d’alumnes? En quines dates té previst 
efectuar el pagament d’aquests ajuts?

2. Quina és la quantitat adeudada a cadascuna de les as-
sociacions de mares pares i mares d’alumnes de les co-
marques de l’Alt Camp, Baix Camp i Priorat? Desglossar 
per AMPAS.

3. Quins són els centres educatius i quants alumnes de 
cada centre estan afectats per l’impagament dels ajuts 
pel menjador?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2011

Alícia Alegret i Martí

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius per a la destitució del di·
rector del Servei Meteorològic de Catalunya
Tram. 314-00942/09

Formulació
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1766 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Joaquim Llena i Cortina, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

L’anterior director del Servei Meteorològic de Catalunya, 
David Rodríguez Albert, ha denunciat que la seva crítica 
a la supressió de la limitació de velocitat a 80 km/h ha 

ques de Tarragonès, Baix Penedès i la Conca de Barberà? 
Desglossar per AMPAS.

3. Quins són els centres educatius i quants alumnes de 
cada centre estan afectats per l’impagament dels ajuts 
pel menjador?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2011

Rafael Luna i Vivas

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pagament dels ajuts de menjador 
a les associacions de mares i pares d’alum·
nes de la Terra Alta, el Baix Ebre i la Ribera 
d’Ebre
Tram. 314-00940/09

Formulació
Juan Bertomeu i Bertomeu, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1762 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

1. De quina forma pensa el Govern de la Generalitat so-
lucionar el retard del pagament de les beques menjador a 
traves dels consells comarcals a les associacions de ma-
res pares i mares d’alumnes? En quines dates té previst 
efectuar el pagament d’aquests ajuts?

2. Quina és la quantitat adeudada a cadascuna de les asso-
ciacions de mares pares i mares d’alumnes de les comar-
ques del Montsià, Terra Alta, Baix Ebre i Ribera d’Ebre? 
Desglossar per AMPAS.

3. Quins són els centres educatius i quants alumnes de 
cada centre estan afectats per l’impagament dels ajuts 
pel menjador?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2011

Joan Bertomeu i Bertomeu
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les raons de la dimissió de membres 
del Comitè d’Ètica de la Policia
Tram. 314-00944/09

Formulació
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1768 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Joaquim Llena i Cortina, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quins han estat els motius perquè la majoria de mem-
bres del Comitè d’Ètica de la Policia hagin presentat la 
seva dimissió?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2011

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les raons de la derogació del Codi ètic 
de la Policia de Catalunya
Tram. 314-00945/09

Formulació
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1769 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Joaquim Llena i Cortina, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quins han estat els motius per a la derogació del Codi 
Ètic de la Policia de Catalunya?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2011

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC

precipitat la seva destitució. També ha criticat l’ambigüi-
tat del Govern per aplicar restriccions de velocitat segons 
la climatologia. El Sr. Rodríguez Albert ha ressaltat que 
la substitució no s’hauria produït si no hagués publicitat 
un article en què qualificava la Generalitat d’«irresponsa-
bles».

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

– Quina valoració fa l’honorable conseller d’aquestes de-
claracions? Perquè s’ha cessat el Sr. Rodríguez Albert? 
Més enllà del que ell ha explicat, hi havia algun motiu 
pel seu cessament?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2011

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els membres del Comitè d’Ètica de la 
Policia que han presentat la dimissió
Tram. 314-00943/09

Formulació
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1767 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Joaquim Llena i Cortina, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quins membres del Comitè d’Ètica de la Policia han 
presentat la seva dimissió?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2011

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’elaboració d’un estudi geològic per 
a determinar la causa de l’aparició d’esquer·
des en diversos habitatges de Riells, a Bi·
gues i Riells (Vallès Oriental)
Tram. 314-00948/09

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del 
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 1772 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Terrades Santacreu, diputat del Grup Socialista, 
d’acord amb el que s’estableix a l’article 144 del Regla-
ment de la Cambra, formula la següent pregunta per es-
crit al Govern:

– En quina situació està el conveni entre l’Ajuntament 
de Bigues i Riells i la Generalitat, que ha de permetre 
realitzar l’estudi geològic per determinar les causes que 
provoquen esquerdes a diverses cases de Riells, i que ha-
via d’elaborar l’Institut Geològic de Catalunya?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2011

Jordi Terrades Santacreu
Diputat del GP Socialista

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció d’un institut escola a 
Sant Jaume d’Enveja (Montsià)
Tram. 314-00949/09

Formulació
Núria ventura Brusca, del Grup 
Parlamentari Socialista

Reg. 1775 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari:

– Quina és la previsió del Govern en relació a la cons-
trucció del futur institut-escola de Sant Jaume d’Enveja 
(Montsià)?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2011

Núria Ventura Brusca
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Comitè d’Ètica de la Policia
Tram. 314-00946/09

Formulació
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista

Reg. 1770 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Joaquim Llena i Cortina, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quin és el capteniment de l’honorable conseller d’Inte-
rior pel que fa al Comitè d’Ètica de la Policia?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2011

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’evolució del nombre d’infraccions a 
la zona de limitació de velocitat als acces·
sos a Barcelona
Tram. 314-00947/09

Formulació
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista

Reg. 1771 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Joaquim Llena i Cortina, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quina ha estat l’evolució del nombre d’infraccions en 
la zona de restricció de velocitat a 80 km/h en els ac-
cessos a Barcelona i ciutats de l’àrea metropolitana, en 
els mesos d’octubre, novembre, desembre, gener i febrer?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2011

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat d’execució de les obres de mi·
llorament dels carrers i espais públics del 
barri d’Espronceda, de Sabadell (Vallès Oc·
cidental)
Tram. 314-00952/09

Formulació
Montserrat Capdevila Tatché, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1781 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

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 de la Cambra, formula la se-
güent pregunta per escrit al Govern,

Quin és l’estat d’execució de la 1a i 2a fases de l’obra de 
millora dels carrers i espais públics del barri d’Espron-
ceda de Sabadell?

– Quan preveu el Govern l’inici de la tercera fase?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2011

Montserrat Capdevila Tatché
Diputada del G. P. Socialista

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les manifestacions del conseller d’In·
terior sobre el futur de l’aeroport de Lleida·
Alguaire
Tram. 314-00953/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1782 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

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,

L’actual conseller d’Interior va manifestar l’octubre pas-
sat que amb l’aeroport de Lleida-Alguaire difícilment 
es podria fer res durant els propers anys i que decisions 
com la d’invertir amb una infraestructura d’aquestes 
característiques a Lleida eren de les que no s’havien de 
prendre en un futur.

– Comparteix el conseller de Territori i Sostenibilitat les 
afirmacions de l’actual conseller d’interior?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2011

Roberto Labandera Ganachipi
Diputat del G. P. Socialista

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció d’un institut escola a 
l’entitat municipal descentralitzada de Je·
sús, a Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-00950/09

Formulació
Núria ventura Brusca, del Grup 
Parlamentari Socialista

Reg. 1776 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari:

– Quina és la previsió del Govern en relació a la cons-
trucció del futur institut-escola de l’EMD de Jesús (Baix 
Ebre)?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2011

Núria Ventura Brusca
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció d’un institut escola a 
Móra la Nova (Ribera d’Ebre)
Tram. 314-00951/09

Formulació
Núria ventura Brusca, del Grup 
Parlamentari Socialista

Reg. 1777 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari:

– Quina és la previsió del Govern en relació a la cons-
trucció del futur institut-escola de Móra la Nova (Ribera 
d’Ebre)?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2011

Núria Ventura Brusca
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la confiança del conseller de Territori 
i Sostenibilitat en el potencial de l’aeroport 
de Lleida·Alguaire com a dinamitzador eco·
nòmic
Tram. 314-00956/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 1785 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

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,

L’actual conseller d’Interior va manifestar l’octubre pas-
sat que amb l’aeroport Lleida-Alguaire difícilment es 
podria fer res durant els propers anys i que decisions 
com la d’invertir amb una infraestructura d’aquestes 
característiques a Lleida eren de les que no s’havien de 
prendre en un futur.

– Considera el conseller de Territori i Sostenibilitat que 
l’aeroport de Lleida-Alguaire és un potencial per a la di-
namització econòmica de les Terres de Lleida?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2011

Roberto Labandera Ganachipi
Diputat del G. P. Socialista

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la necessitat de l’aeroport de Lleida·
Alguaire
Tram. 314-00957/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 1786 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

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,

L’actual conseller d’Interior va manifestar l’octubre pas-
sat que amb l’aeroport Lleida-Alguaire difícilment es 
podria fer res durant els propers anys i que decisions 
com la d’invertir amb una infraestructura d’aquestes 
característiques a Lleida eren de les que no s’havien de 
prendre en un futur.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la confiança del conseller de Territori i 
Sostenibilitat en la viabilitat de l’aeroport de 
Lleida · Alguaire
Tram. 314-00954/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1783 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

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,

L’actual conseller d’Interior va manifestar l’octubre pas-
sat que amb l’aeroport d’Alguaire difícilment es podria fer 
res durant els propers anys i que decisions com la d’inver-
tir amb una infraestructura d’aquestes característiques a 
Lleida eren de les que no s’havien de prendre en un futur.

– Creu el conseller de Territori i Sostenibilitat en el futur 
de l’aeroport de Lleida-Alguaire?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2011

Roberto Labandera Ganachipi
Diputat del G. P. Socialista

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les previsions del conseller de Territo·
ri i Sostenibilitat amb relació a les inversions 
a l’aeroport de Lleida·Alguaire
Tram. 314-00955/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1784 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

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,

L’actual conseller d’Interior va manifestar l’octubre pas-
sat que amb l’aeroport Lleida-Alguaire difícilment es 
podria fer res durant els propers anys i que decisions 
com la d’invertir amb una infraestructura d’aquestes 
característiques a Lleida eren de les que no s’havien de 
prendre en un futur.

– Té previst el conseller de Territori i Sostenibilitat con-
gelar qualsevol nova inversió a l’aeroport?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2011

Roberto Labandera Ganachipi
Diputat del G. P. Socialista



22 de febrer de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 25

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 77

l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la se-
güent pregunta per escrit al Govern,

– Quan creu el Govern de la Generalitat que l’aeroport 
de Lleida-Alguaire podrà efectuar vols fora de l’espai 
Schengen?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2011

Roberto Labandera Ganachipi
Diputat del G. P. Socialista

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions previstes per a garantir 
l’arribada de turistes a l’aeroport de Lleida·
Alguaire per mitjà d’operadors turístics
Tram. 314-00960/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1789 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

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 conseller de Territori i sostenibilitat ha manifestar 
que paralitzarà el projecte d’ampliació de l’aeroport de 
Lleida-Alguaire.

Els responsables d’Aeroports de Catalunya tenen signats 
diversos precontractes amb tour operadors britànics pels 
quals es comprometien a portar fins a 30.000 turistes en 
temporada d’hivern condicionats a la disposició d’unes 
instal·lacions adequades.

– Quins tràmits pensa realitzar el Govern per a garantir 
l’arribada de turistes a l’aeroport de Lleida-Alguaire, a 
través d’aquests tour operadors?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2011

Roberto Labandera Ganachipi
Diputat del G. P. Socialista

– Considera el conseller de Territori i Sostenibilitat que 
l’aeroport de Lleida-Alguaire és una infraestructura ne-
cessària?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2011

Roberto Labandera Ganachipi
Diputat del G. P. Socialista

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els representants de les institucions 
polítiques i econòmiques en la Taula Es·
tratègica d’Impuls de l’Aeroport de Lleida·
Alguaire
Tram. 314-00958/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1787 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

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 4 de febrer de 2011 el conseller de Territori i 
Sostenibilitat va anunciar la creació en els propers dies 
de la Taula Estratègica d’impuls a l’aeroport de Lleida 
Alguaire.

– Quins representants de les institucions polítiques i eco-
nòmiques formaran part d’aquesta Taula?

– En quin criteri s’han basat per decidir-ne els represen-
tants?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2011

Roberto Labandera Ganachipi
Diputat del G. P. Socialista

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els vols fora de l’espai Schengen des 
de l’aeroport de Lleida·Alguaire
Tram. 314-00959/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1788 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Labandera Ganachipi, diputat del Grup Par-
lamentari Socialista, d’acord amb el que s’estableix a 
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El conseller de Territori i sostenibilitat ha anunciat que 
constituirà una Taula Estratègica per a l’impuls de l’aero-
port de Lleida-Alguaire, a la qual encarregaran redactar 
un pla de negoci amb accions comercials concretes con-
juntament amb el Govern de la Generalitat.

L’anterior Govern, a través d’Aeroports de Catalunya 
havia iniciat els tràmits per a constituir un consorci de 
promoció de l’aeroport.

Durant l’any 2010 totes les institucions que formaran 
part de la futura Taula Estratègica es reunien periòdica-
ment i actuaven de fet com a òrgan de promoció. Fins i 
tot la Diputació i la Cambra de Comerç havien acordat 
aportacions econòmiques per aquesta tasca de promoció.

– En aquesta nova etapa, la constitució d’una «taula d’en-
titats» suposa la paralització de la constitució d’un con-
sorci?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2011

Roberto Labandera Ganachipi
Diputat del G. P. Socialista

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la redacció d’un pla de negoci per a 
l’aeroport de Lleida·Alguaire
Tram. 314-00963/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1792 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

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 conseller de Territori i sostenibilitat ha anunciat que 
constituirà una Taula Estratègica per a l’impuls de l’aero-
port de Lleida-Alguaire, a la qual encarregaran redactar 
un pla de negoci amb accions comercials concretes con-
juntament amb el Govern de la Generalitat.

L’anterior Govern, a través d’Aeroports de Catalunya 
havia iniciat els tràmits per a constituir un consorci de 
promoció de l’aeroport.

Durant l’any 2010 totes les institucions que formaran 
part de la futura Taula Estratègica es reunien periòdica-
ment i actuaven de fet com a òrgan de promoció. Fins i 
tot la Diputació i la Cambra de Comerç havien acordat 
aportacions econòmiques per aquesta tasca de promoció.

– Per què s’encarrega la redacció d’un pla de negoci quan 
aquest ja el va realitzar Aeroports de Catalunya?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2011

Roberto Labandera Ganachipi
Diputat del G. P. Socialista

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el paper d’Aeroports de Catalunya en 
la gestió i la promoció de l’aeroport de Llei·
da·Alguaire
Tram. 314-00961/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1790 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

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 conseller de Territori i sostenibilitat ha anunciat que 
constituirà una Taula Estratègica per a l’impuls de l’aero-
port de Lleida-Alguaire, a la qual encarregaran redactar 
un pla de negoci amb accions comercials concretes con-
juntament amb el Govern de la Generalitat.

L’anterior Govern, a través d’Aeroports de Catalunya 
havia iniciat els tràmits per a constituir un consorci de 
promoció de l’aeroport.

Durant l’any 2010 totes les institucions que formaran 
part de la futura Taula Estratègica es reunien periòdica-
ment i actuaven de fet com a òrgan de promoció. Fins i 
tot la Diputació i la Cambra de Comerç havien acordat 
aportacions econòmiques per aquesta tasca de promoció.

– Quin paper jugarà Aeroports de Catalunya en la gestió 
i la promoció de l’Aeroport de Lleida-Alguaire en aques-
ta nova etapa?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2011

Roberto Labandera Ganachipi
Diputat del G. P. Socialista

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la repercussió de la constitució d’una 
taula d’entitats sobre la constitució d’un 
consorci de promoció de l’aeroport de Llei·
da·Alguaire
Tram. 314-00962/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1791 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

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,
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És, per tant, un important instrument inversor en l’àmbit 
de les infraestructures de la Regió Metropolitana de Bar-
celona i de Catalunya.

El PEF de Tabasa preveu la redacció del projecte i l’exe-
cució de les obres de la segona galeria del túnel de Va-
llvidrera i dels accessos d’aquest túnel al centre de Bar-
celona

– Quin calendari té previst el Govern per a l’execució 
d’aquestes obres?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2011

Roberto Labandera Ganachipi
Diputat del G. P. Socialista

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte, la licitació i l’adjudicació 
de les obres de l’autopista de Mollet a Ba·
dalona
Tram. 314-00966/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
juntament amb una altra diputada del 
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 1795 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Labandera Ganachipi i Caterina Mieras Bar-
celó, diputats del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que s’estableix a l’article 144 del Reglament de la 
Cambra, formula la següent pregunta per escrit al Go-
vern,

Tabasa és una empresa de la Generalitat que, en la seva 
activitat ordinària, genera uns beneficis importants.

Tabasa té capacitat per recórrer al crèdit financer, sense 
que aquests recursos comptabilitzin a l’endeutament de 
la Generalitat.

És, per tant, un important instrument inversor en l’àmbit 
de les infraestructures de la Regió Metropolitana de Bar-
celona i de Catalunya.

L’anterior Govern de la Generalitat va encarregar a Ta-
basa la redacció dels estudis i projectes constructius de 
l’autopista de Mollet a Badalona (B-500) amb el túnel de 
la Conreria.

L’estudi informatiu ja es va sotmetre a informació públi-
ca i manca tan sols el tràmit d’emissió de la Declaració 
d’Impacte Ambiental.

– Té previst el Govern donar continuïtat als tràmits que 
han de permetre l’execució d’aquesta infraestructura?

– En cas afirmatiu, quina previsió hi ha per a l’emissió de 
la corresponent declaració d’impacte ambiental?

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aprofitament de la capacitat inverso·
ra de Túnels i Accessos de Barcelona, SA, 
per a la millora de les infraestructures
Tram. 314-00964/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 1793 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

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,

Tabasa és una empresa de la Generalitat que, en la seva 
activitat ordinària, genera uns beneficis importants.

Tabasa té capacitat per recórrer al crèdit financer, sense 
que aquests recursos comptabilitzin a l’endeutament de 
la Generalitat.

És, per tant, un important instrument inversor en l’àmbit 
de les infraestructures de la Regió Metropolitana de Bar-
celona i de Catalunya.

– Pensa l’actual Govern continuar aprofitant la capacitat 
inversora de Tabasa per a millorar la dotació d’infraes-
tructures de Catalunya?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2011

Roberto Labandera Ganachipi
Diputat del G. P. Socialista

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió d’execució de les obres de 
la segona galeria del túnel de Vallvidrera
Tram. 314-00965/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 1794 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

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,

Tabasa és una empresa de la Generalitat que, en la seva 
activitat ordinària, genera uns beneficis importants.

Tabasa té capacitat per recórrer al crèdit financer, sense 
que aquests recursos comptabilitzin a l’endeutament de 
la Generalitat.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost i el calendari d’execució 
de les obres de remodelació i millora de l’es·
tació de Gràcia dels Ferrocarrils de la Gene·
ralitat de Catalunya
Tram. 314-00968/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1797 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

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,

Tabasa és una empresa de la Generalitat que, en la seva 
activitat ordinària, genera uns beneficis importants.

Tabasa té capacitat per recórrer al crèdit financer, sense 
que aquests recursos comptabilitzin a l’endeutament de 
la Generalitat.

És per tant un important instrument inversor en l’àmbit 
de les infraestructures de la Regió Metropolitana de Bar-
celona i de Catalunya.

Tabasa té l’encàrrec del projecte de millora de l’accessi-
bilitat i remodelació de l’estació de Gràcia dels FGC

– Quin és el calendari i el pressupost d’aquesta obra?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2011

Roberto Labandera Ganachipi
Diputat del G. P. Socialista

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost i el calendari d’execu·
ció de les obres de construcció de la cua de 
maniobres dels Ferrocarrils de la Generali·
tat de Catalunya a l’estació de Plaça de Ca·
talunya
Tram. 314-00969/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1798 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

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,

Tabasa és una empresa de la Generalitat que, en la seva 
activitat ordinària, genera uns beneficis importants.

– Quin és doncs el calendari per a l’aprovació del projec-
te, la licitació i l’adjudicació de les obres?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2011

Roberto Labandera Ganachipi Caterina Mieras Barceló
Diputat del G. P. Socialista Diputada del G. P Socialista

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la finalització de les obres del carril 
bus a la carretera C·58 entre Ripollet i Bar·
celona
Tram. 314-00967/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1796 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

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,

Tabasa és una empresa de la Generalitat que, en la seva 
activitat ordinària, genera uns beneficis importants.

Tabasa té capacitat per recórrer al crèdit financer, sense 
que aquests recursos comptabilitzin a l’endeutament de 
la Generalitat.

És per tant un important instrument inversor en l’àmbit 
de les infraestructures de la Regió Metropolitana de Bar-
celona i de Catalunya.

– Tabasa està construint el nou carril bus a la C-58 entre 
Ripollet i Barcelona, quin és el calendari previst per a la 
finalització d’aquestes obres?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2011

Roberto Labandera Ganachipi
Diputat del G. P. Socialista
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Reglament del Parlament, formula al Govern la següent 
pregunta per tal que sigui resposta per escrit.

– Quin és el capteniment del Govern respecte a l’execu-
ció de les obres de la variant de Sant Jaume d’Enveja, al 
Montsià?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2011

Núria Ventura Brusca
Diputada del G. P. Socialista

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte de condicionament dels 
camins agrícoles de l’espai natural de Ga·
llecs, a Mollet del Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 314-00972/09

Formulació
Jordi Terrades i Santacreu, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1801 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

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

– Quin es el capteniment del govern en relació al projec-
te d’arranjament dels camins agrícoles de l’espai natural 
de Gallecs?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2011

Jordi Terrades i Santacreu
Diputat del G. P. Socialista

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’institut escola de Sant Joan de les 
Abadesses (Ripollès)
Tram. 314-00973/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, juntament amb 
una altra diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1805 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu, Carme Capdevila i Pa-
lau, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten 
la pregunta següent sobre l’institut escola de Sant Joan 
de les Abadesses, per tal que els sigui contestada amb 
resposta escrita.

Tabasa té capacitat per recórrer al crèdit financer, sense 
que aquests recursos comptabilitzin a l’endeutament de 
la Generalitat.

És per tant un important instrument inversor en l’àmbit 
de les infraestructures de la Regió Metropolitana de Bar-
celona i de Catalunya.

Tabasa té l’encàrrec de la construcció de la cua de mani-
obres de l’estació de Plaça de Catalunya d’FGC.

– Quin és el calendari i el pressupost d’aquesta obra?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2011

Roberto Labandera Ganachipi
Diputat del G. P. Socialista

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte d’ampliació i millorament 
del tram d’Ulldecona al riu Sénia de la car·
retera T·332
Tram. 314-00970/09

Formulació
Núria ventura Brusca, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1799 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 144 del 
Reglament del Parlament, formula al Govern la següent 
pregunta per tal que sigui resposta per escrit.

– Quin és el capteniment del Govern respecte al projecte 
d’ampliació i millora de la carretera T-332 Ulldecona - 
Riu Sénia (límit Comunitat Valenciana)?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2011

Núria Ventura Brusca
Diputada del G. P. Socialista

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’execució de les obres de la variant 
de Sant Jaume d’Enveja (Montsià)
Tram. 314-00971/09

Formulació
Núria ventura Brusca, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 1800 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Núria Ventura Brusca, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 144 del 
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– Donades aquestes declaracions, interessa saber a 
aquesta diputada si el conseller d’Economia i Coneixe-
ment considera correcte que la relació institucional de 
comunicació entre el Govern i el Parlament s’estableixi a 
través dels mitjans de comunicació?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2011

Rocio Martínez-Sampere Rodrigo
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les informacions dels mitjans de co·
municació amb relació al Pla de reequilibri 
econòmic i financer de la Generalitat
Tram. 314-00975/09

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del 
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1885 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Rocio Martínez-Sampere Rodrigo, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

Durant la substantació de la interpel·lació al Govern so-
bre la situació financera de la Generalitat (tram. 300-
00013/09), en la sessió plenària del dimecres 9 de febrer 
de 2011, el conseller d’Economia i Coneixement va as-
segurar que el Parlament de Catalunya tenia tanta o més 
informació que el rei o el Ministeri d’Economia i Hisen-
da sobre el pla de reequilibri econòmic financer, que el 
Govern de la Generalitat va provar el passat 28 de gener i 
que encara no ha tingut entrada al registre del Parlament 
de Catalunya, perquè aquesta informació havia sortit a la 
premsa, per sobre de la seva voluntat.

– Donades aquestes declaracions, interessa saber a 
aquesta diputada si el conseller d’Economia i Conei-
xement confirma totes i cadascuna de les informacions 
aparegudes en els mitjans de comunicació des del 28 de 
gener de 2011 fins a dia d’avui en relació a l’esmentat pla 
de reequilibri?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2011

Rocio Martínez-Sampere Rodrigo
Diputada del GP SOC

Interessa saber a aquestes diputades i al seu Grup Par-
lamentari:

– Considera el Departament d’Ensenyament que cons-
truir l’institut escola en un altre punt del municipi, ha-
vent-hi espais suficients en els equipaments actuals, con-
tribueix a facilitar els desplaçaments a l’alumnat i a les 
famílies i a la vida social del poble?

– Considera el Departament d’Ensenyament que amb 
una rehabilitació dels dos centres juntament amb l’am-
pliació de l’edifici en què es fan els quatre cursos d’ESO 
es faria innecessari de construir un nou equipament, 
allunyat del centre de la població?

– Quin és el càlcul que fa el Departament d’Ensenya-
ment dels costos aproximats de l’eventual rehabilitació i 
ampliació dels edificis existents?

– Quina previsió té el Departament d’Ensenyament so-
bre l’aprovació de la construcció del nou institut escola a 
la Coromina d’en Bac, si és el cas?

– En el cas que el Departament d’Ensenyament valorés 
positivament la construcció del nou equipament a la Co-
romina d’en Bac, quin seria el destí dels edificis on estan 
ubicats l’escola i l’institut?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2011

Anna Simó i Castelló Carme Capdevila i Palau
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la relació institucional de comunica·
ció amb el Parlament
Tram. 314-00974/09

Formulació
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del 
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 1884 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Rocio Martínez-Sampere Rodrigo, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

Durant la substanciació de la interpel·lació al Govern 
sobre la situació financera de la Generalitat (tram. 300-
00013/09), en la sessió plenària del dimecres 9 de febrer 
de 2011, el conseller d’Economia i Coneixement va as-
segurar que el Parlament de Catalunya tenia tanta o més 
informació que el rei o el Ministeri d’Economia i Hisen-
da, sobre el pla de reequilibri econòmic financer que el 
Govern de la Generalitat va provar el passat 28 de gener i 
que encara no ha tingut entrada al registre del Parlament 
de Catalunya, perquè aquesta informació havia sortit a la 
premsa, per sobre de la seva voluntat.



22 de febrer de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 25

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els mecanismes de concertació terri·
torial previstos per a impulsar el desenvolu·
pament de l’aeroport corporatiu empresarial 
de l’aeròdrom d’Igualada·Òdena
Tram. 314-00978/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1888 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Labandera i 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: 

L’any 2009 el Govern de la Generalitat de Catalunya va 
atorgar la ubicació del futur aeroport corporatiu empre-
sarial a l’aeròdrom d’Igualada Òdena.

– Quins mecanismes de concertació territorial ha previst 
posar en marxa el Govern de la Generalitat per tal d’im-
pulsar el desenvolupament d’aquesta infraestructura? 

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2011

Roberto Labandera i Ganachipi
Diputat del GP Socialista

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures de promoció previstes 
per a garantir el desenvolupament de l’ae·
roport corporatiu empresarial de l’aeròdrom 
d’Igualada·Òdena
Tram. 314-00979/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1889 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Labandera i 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: 

L’any 2009 el Govern de la Generalitat de Catalunya va 
atorgar la ubicació del futur aeroport corporatiu empre-
sarial a l’aeròdrom d’Igualada Òdena.

– Quins mesures de promoció té previst dur a terme el 
Govern de la Generalitat per tal de garantir el desenvolu-
pament d’aquesta infraestructura? 

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2011

Roberto Labandera i Ganachipi
Diputat del GP Socialista

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’emplaçament de l’aeroport corpo·
ratiu empresarial de l’aeròdrom d’Igualada·
Òdena
Tram. 314-00976/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 1886 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Labandera i 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: 

L’any 2009 el Govern de la Generalitat de Catalunya va 
atorgar la ubicació del futur aeroport corporatiu empre-
sarial a l’aeròdrom d’Igualada Òdena.

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
sobre aquesta infraestructura? 

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2011

Roberto Labandera i Ganachipi
Diputat del GP Socialista

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes per al desen·
volupament de l’aeroport corporatiu empre·
sarial de l’aeròdrom d’Igualada·Òdena
Tram. 314-00977/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 1887 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Labandera i 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: 

L’any 2009 el Govern de la Generalitat de Catalunya va 
atorgar la ubicació del futur aeroport corporatiu empre-
sarial a l’aeròdrom d’Igualada Òdena.

– Quines actuacions té previstes el Govern de la Genera-
litat per tal que es desenvolupi aquesta infraestructura? 

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2011

Roberto Labandera i Ganachipi
Diputat del GP Socialista
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions dutes a terme per a 
restablir el servei a les línies R1, R2, R3, R4 i 
R7 de Renfe afectades per una avaria el 9 de 
febrer de 2011
Tram. 314-00982/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1892 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Labandera i 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: 

Dimecres 9 de febrer entre les 7.42 h i les 10.50 h es va 
produir una avaria de Renfe que va afectar les línies R1, 
R2, R3, R4 i R7.

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

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2011

Roberto Labandera i Ganachipi
Diputat del GP Socialista

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures adoptades per a informar 
els viatgers afectats per l’avaria a les línies 
R1, R2, R3, R4 i R7 de Renfe del 9 de febrer 
de 2011
Tram. 314-00983/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1893 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Labandera i 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: 

Dimecres 9 de febrer entre les 7.42 h i les 10.50 h es va 
produir una avaria de Renfe que va afectar les línies R1, 
R2, R3, R4 i R7.

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

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2011

Roberto Labandera i Ganachipi
Diputat del GP Socialista

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les causes de l’avaria a les línies R1, 
R2, R3, R4 i R7 de Renfe del 9 de febrer de 
2011
Tram. 314-00980/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1890 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Labandera i 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: 

Dimecres 9 de febrer entre les 7.42 h i les 10.50 h es va 
produir una avaria de Renfe que va afectar les línies R1, 
R2, R3, R4 i R7.

– Quines van ser les causes d’aquesta avaria? 

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2011

Roberto Labandera i Ganachipi
Diputat del GP Socialista

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el desenvolupament del centre estra·
tègic logístic Logis Penedès
Tram. 314-00981/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1891 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

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

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat en 
relació al desenvolupament del centre estratègic logístic 
Logis Penedès, a la comarca del Baix Penedès? 

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2011

Roberto Labandera i Ganachipi
Diputat del GP Socialista
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius del conseller d’Interior per 
a no haver nomenat encara un secretari o 
secretària de Seguretat
Tram. 314-00986/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1912 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

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

– Atès que el Molt Honorable President de la Genera-
litat en la sessió de control parlamentari del passat dia 
9 de febrer va qualificar de «frustrat» el nomenament 
del senyor Xavier Crespo com a nou secretari de Segu-
retat i va expressar el seu desig que les preguntes sobre 
aquesta qüestió fossin adreçades al conseller d’Inte-
rior que és qui ha de proposar el nomenament. Quins 
són els motius que han portat al conseller d’Interior a 
no proposar al Consell Executiu el nomenament d’un 
càrrec de tanta responsabilitat anunciat a principis de 
gener?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la institucionalitat del fet de posposar 
el nomenament del secretari o secretària de 
Seguretat per motius electorals
Tram. 314-00987/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1913 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

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

– Considera el Govern una conducta institucionalment 
correcte que es posposi el nomenament del nou secretari 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’usuaris afectats per l’ava·
ria a les línies R1, R2, R3, R4 i R7 de Renfe 
del 9 de febrer de 2011
Tram. 314-00984/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1894 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Labandera i 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: 

Dimecres 9 de febrer entre les 7.42 h i les 10.50 h es va 
produir una avaria de Renfe que va afectar les línies R1, 
R2, R3, R4 i R7.

– Quants usuaris es van veure afectats per l’aturada del 
servei? 

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2011

Roberto Labandera i Ganachipi
Diputat del GP Socialista

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el centre d’atenció primària de Riells 
i Viabrea (Selva)
Tram. 314-00985/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1896 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent sobre el CAP de 
Riells-Viabrea per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari:

L’ajuntament de Riells té cedits els terrenys per la cons-
trucció d’un centre d’atenció primària (CAP) que estava 
planificat fer-lo abans del 2011.

– Quina previsió es té per la construcció del CAP de 
Riells-Viabrea?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2011

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC
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– Considera el Govern una conducta institucionalment 
respectuosa envers el Parlament que el grup parlamen-
tari de CiU hagi nomenat al senyor Xavier Crespo vice-
president de la Comissió d’Interior del Parlament quan 
prèviament ja s’ha anunciat que serà nomenat nou secre-
tari de Seguretat?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la idoneïtat per al càrrec del secretari 
de Seguretat nomenat per l’anterior conse·
ller d’Interior
Tram. 314-00990/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1916 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

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

– El fet que el conseller d’Interior estigui mantenint al 
senyor Joan Delort com a secretari de Seguretat significa 
que considera encertat que el llavors conseller d’Interior 
Joan Saura el nomenés per aquest càrrec?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions de la Direcció General 
de Tributs en matèria d’espectacles mentre 
n’ha tingut les competències
Tram. 314-00991/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1922 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alter-

de Seguretat per motius d’interès electoral de Conver-
gència i Unió al municipi de Lloret?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ajornament del nomenament del se·
cretari o secretària de Seguretat i les decla·
racions del conseller d’Interior
Tram. 314-00988/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1914 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alter-
nativa (ICV-EUiA), d’acord amb allò que preveu l’article 
144 del Reglament de la Cambra, formula la següent pre-
gunta per tal que sigui contestada per escrit.

– Considera lògic el Govern posposar el nomenament del 
nou secretari de Seguretat mentre el conseller Puig de-
clara als mitjans de comunicació que a l’actual secretari 
de Seguretat ja li pertoca «abandonar les responsabilitats 
polítiques»?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nomenament del vicepresident de 
la Comissió d’Interior del qual s’ha anunciat 
que serà nomenat secretari de Seguretat
Tram. 314-00989/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1915 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alter-
nativa (ICV-EUiA), d’acord amb allò que preveu l’article 
144 del Reglament de la Cambra, formula la següent pre-
gunta per tal que sigui contestada per escrit.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la persona responsable de traspassar 
les competències en matèria d’espectacles 
al Departament d’Economia i Coneixement
Tram. 314-00993/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1924 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alter-
nativa (ICV-EUiA), d’acord amb allò que preveu l’article 
144 del Reglament de la Cambra, formula la següent pre-
gunta per tal que sigui contestada per escrit.

– Qui és responsable de que les competències d’Espec-
tacles es passessin des de el Departament d’Interior al 
d’Economia i Coneixement i quines mesures es preveu 
adoptar en relació a qui va proposar la mesura?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el motiu del conseller d’Interior per a 
votar a favor d’un decret que deixava el De·
partament sense competències fonamen·
tals per a la política de seguretat pública
Tram. 314-00994/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1925 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

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

– Per quina raó va votar el conseller d’Interior favorable-
ment a un decret que deixava al seu Departament sense 
unes competències fonamentals per a la política de Se-
guretat Pública?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

nativa (ICV-EUiA), d’acord amb allò que preveu l’article 
144 del Reglament de la Cambra, formula la següent pre-
gunta per tal que sigui contestada per escrit.

– Quina ha estat l’activitat de la Direcció General de Tri-
buts en matèria d’Espectacles durant el període en que 
ha tingut atribuïdes les competències en aquesta matèria, 
quins tràmits s’han realitzat en relació als expedients en 
curs i qui ha estat el responsable de dirigir aquestes com-
petències?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el motiu per a retornar les competèn·
cies en matèria d’espectacles al Departa·
ment d’Interior
Tram. 314-00992/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1923 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alter-
nativa (ICV-EUiA), d’acord amb allò que preveu l’article 
144 del Reglament de la Cambra, formula la següent pre-
gunta per tal que sigui contestada per escrit.

– Quin és el motiu pel qual s’han retornat les competèn-
cies d’Espectacles al Departament d’Interior?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat
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– Quants delictes contra el patrimoni es varen tenir lloc 
durant l’any 2009 i 2010 a la Regió Policial de Ponent?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2011

Dolors López Aguilar
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les zones de protecció especial per 
als ocells
Tram. 314-00997/09

Formulació
Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1934 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquesta diputada i el seu Grup Parla-
mentari:

1. Té previst el Govern de la Generalitat iniciar el procés 
de revisió de de la delimitació de les Zones Especials 
de Protecció Aviar (ZEPA) que afecten als regadius pre-
vistos en el projecte del Canal Segarra-Garrigues, així 
com la Declaració d’Impacte Ambiental (DIA) i el pla 
especial i els plans de gestió de les ZEPA a fi d’ampliar 
les zones regables pel canal?

2. En quin estat es troben els diferents plans presentats 
davant de la Comissió Europea?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2011

Dolors López i Aguilar

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el trasllat del Parc de Bombers de la 
Generalitat de Sant Feliu de Llobregat (Baix 
Llobregat) per a situar·hi dos edificis nous
Tram. 314-00995/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1926 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

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

El planejament aprovat inicialment el mes de novem-
bre de 2010 per l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 
preveu el trasllat del Parc de Bombers de la Generalitat, 
ubicat al carrer Mataró, per ubicar-hi dos edificis nous 
de sis i deu plantes.

– El Departament d’Interior ha donat el vistiplau a l’ope-
ració, té prevista una nova ubicació pel Parc, disposa de 
terrenys adients i finançament per construir el nou Parc i 
ha elaborat un calendari pel trasllat?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de delictes comesos con·
tra el patrimoni comesos el 2009 i el 2010 a 
la regió policial de Ponent
Tram. 314-00996/09

Formulació
Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya

Reg. 1933 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors López Aguilar, diputada del Grup Parlamentari  
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Parla-
ment, presenta la pregunta següent per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 
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la supressió anunciada pel Govern, i addueixen que els 
motius són estrictament ambientals?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els temes tractats en la reunió del 9 
de febrer de 2011 entre el conseller de Ter·
ritori i Sostenibilitat i el ministre de Foment
Tram. 314-01000/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1938 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

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

El passat dimecres 9 de febrer es va produir la primera 
entrevista de treball entre del conseller de Territori i Sos-
tenibilitat i el ministre de Foment, José Blanco.

– Quins han estat els temes tractats a la reunió?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els temes tractats com a prioritaris 
pel conseller de Territori i Sostenibilitat en la 
reunió del 9 de febrer de 2011 amb el minis·
tre de Foment
Tram. 314-01001/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1939 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’opinió del conseller de Territori i Sos·
tenibilitat amb relació a l’efecte de la limita·
ció de la velocitat als accessos a Barcelona 
sobre la qualitat ambiental
Tram. 314-00998/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1936 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

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

El conseller d’Interior ha qüestionat el fet que la limita-
ció de la velocitat als accessos de Barcelona hagi tingut 
influència en la millora de la qualitat ambiental.

– Comparteix el conseller de Territori i Sostenibilitat 
aquesta opinió?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius per a no suprimir la limita·
ció de la velocitat als accessos a Barcelona
Tram. 314-00999/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1937 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

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

El conseller d’Interior ha qüestionat el fet que la limita-
ció de la velocitat als accessos de Barcelona hagi tingut 
influència en la millora de la qualitat ambiental.

– Si el Govern no creu que la velocitat influeixi en la 
qualitat ambiental, per quin motiu doncs no s’ha activat 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els incidents en què hi ha hagut lesi·
ons per l’ús de bales de goma pels Mossos 
d’Esquadra
Tram. 314-01003/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 1941 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, portaveu adjunt del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent sobre 
l’ús de bales de goma per part del cos policial dels Mos-
sos d’Esquadra, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

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

Vista la sentència dictada pel Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, que ha condemnat al Departament 
d’Interior a indemnitzar amb seixanta mil euros una es-
tudiant que va resultar ferida per una bala de goma dis-
parada pels Mossos d’Esquadra el 2006.

– De quants incidents té coneixement el Govern en què 
s’hagin ocasionat lesions per l’ús de bales de goma?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2011

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les denúncies rebudes per l’ús de ba·
les de goma pels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-01004/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 1942 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, portaveu adjunt del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent sobre 
l’ús de bales de goma per part del cos policial dels Mos-
sos d’Esquadra, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

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

senta la pregunta següent per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

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

El passat dimecres 9 de febrer es va produir la primera 
entrevista de treball entre del conseller de Territori i Sos-
tenibilitat i el Ministre de Foment, José Blanco.

– Quins temes han estat traslladats com a prioritaris en 
aquesta reunió per part del conseller Recoder al Ministre 
Blanco?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les conclusions de la reunió del 9 de 
febrer de 2011 entre el conseller de Territori i 
Sostenibilitat i el ministre de Foment
Tram. 314-01002/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1940 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

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

El passat dimecres 9 de febrer es va produir la primera 
entrevista de treball entre del conseller de Territori i Sos-
tenibilitat i el Ministre de Foment, José Blanco.

– Quines són les conclusions principals de la reunió rea-
litzada?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ús de bales de goma per part del cos 
de Mossos d’Esquadra
Tram. 314-01007/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1945 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, portaveu adjunt del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent sobre 
l’ús de bales de goma per part del cos policial dels Mos-
sos d’Esquadra, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

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

Vista la sentència dictada pel Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, que ha condemnat al Departament 
d’Interior a indemnitzar amb seixanta mil euros una es-
tudiant que va resultar ferida per una bala de goma dis-
parada pels Mossos d’Esquadra el 2006.

– En quines ocasions considera el Govern que està justi-
ficat l’ús de bales de goma? De quina normativa interna 
disposa el Govern per a reglamentar el seu ús? En el cas 
que no sigui així, el Govern té previst elaborar alguna 
instrucció policial que reguli específicament l’ús de les 
bales de goma per part del cos policial dels Mossos d’Es-
quadra? Amb quina data?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2011

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les alternatives a l’ús de bales de go·
ma pels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-01008/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1946 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, portaveu adjunt del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent sobre 
l’ús de bales de goma per part del cos policial dels Mos-
sos d’Esquadra, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

Vista la sentència dictada pel Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, que ha condemnat al Departament 
d’Interior a indemnitzar amb seixanta mil euros una es-
tudiant que va resultar ferida per una bala de goma dis-
parada pels Mossos d’Esquadra el 2006.

– Quantes denúncies ha rebut el Govern per l’ús de bales 
de goma, en quina data, en quins termes i al·legant quins 
danys?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2011

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les indemnitzacions per l’ús de bales 
de goma pels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-01005/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1943 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, portaveu adjunt del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent sobre 
l’ús de bales de goma per part del cos policial dels Mos-
sos d’Esquadra, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

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

Vista la sentència dictada pel Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, que ha condemnat al Departament 
d’Interior a indemnitzar amb seixanta mil euros una es-
tudiant que va resultar ferida per una bala de goma dis-
parada pels Mossos d’Esquadra el 2006.

– Quantes indemnitzacions, en quines dates i per quin 
import ha hagut de suportar el Govern per l’ús de bales 
de goma?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2011

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte de construcció d’una plan·
ta de cicle combinat de 400 kW a Bescanó 
(Gironès)
Tram. 314-01010/09

Formulació
Joan Boada Masoliver, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1949 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Boada i Masoliver, 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 144 del Reglament de la Cambra, formula les se-
güents preguntes per tal que sigui contestada per escrit.

L’empresa Endesa tenia un projecte de construcció d’una 
planta de cicle combinat de 400 Mw a la població de 
Bescanó, al costat de la subestació elèctrica.

1) El Govern té coneixement d’aquest projecte?

2) El Govern ha donat l’autorització ambiental per a la 
construcció de la planta de cicle combinat de Bescanó?

3) En cas afirmatiu, quins són els terminis de construcció?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2011

Joan Boada i Masoliver
Diputat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el traçat definitiu de la línia de 400 kW 
entre Bescanó i Santa Llogaia d’Àlguema i 
del brancal de Riudarenes
Tram. 314-01011/09

Formulació
Joan Boada Masoliver, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1950 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Boada i Masoliver, 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 les se-
güents preguntes per tal que sigui contestada per escrit.

Red Eléctrica Española (REE) està construint la línia 
d’alta tensió entre Sentmenat-Bescanó i Santa Llogaia. 
El primer tram fins a Bescanó ja està construït, però no 
pas fins a Santa Llogaia ni el brancal de Riudarenes.

A aquest diputat li interessa saber si:

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

Vista la sentència dictada pel Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, que ha condemnat al Departament 
d’Interior a indemnitzar amb seixanta mil euros una es-
tudiant que va resultar ferida per una bala de goma dis-
parada pels Mossos d’Esquadra el 2006.

– Quines alternatives considera el Govern que es poden 
utilitzar per a prevenir l’ús de bales de goma?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2011

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la utilització de mètodes alternatius a 
l’ús de bales de goma pels Mossos d’Esqua·
dra
Tram. 314-01009/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1947 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, portaveu adjunt del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent sobre 
l’ús de bales de goma per part del cos policial dels Mos-
sos d’Esquadra, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

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

Vista la sentència dictada pel Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, que ha condemnat al Departament 
d’Interior a indemnitzar amb seixanta mil euros una es-
tudiant que va resultar ferida per una bala de goma dis-
parada pels Mossos d’Esquadra el 2006.

– El Govern té previst substituir la utilització de les bales 
de goma per part del cos policial dels Mossos d’Esqua-
dra per altres mètodes? Quines actuacions pensa endegar 
per minimitzar el seu ús?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2011

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció d’una comissaria dels 
Mossos d’Esquadra a Salt (Gironès)
Tram. 314-01013/09

Formulació
Joan Boada Masoliver, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1952 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Boada i Masoliver, 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 144 del Reglament de la Cambra, formula les se-
güents preguntes per tal que sigui contestada per escrit.

El conseller d’Interior ha anunciat la paralització de la 
construcció d’una nou seu regional i una comissaria per 
a als Mossos d’Esquadra a Salt.

1) Pensa el Govern construir una comissaria a la ciutat 
de Salt tal com sol·licitava urgentment la Comissaria Ge-
neral de Planificació i Organització dels Mossos d’Es-
quadra?

2) En cas negatiu quines són les actuacions que pensa 
portar a terme per resoldre aquesta necessitat?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2011

Joan Boada i Masoliver
Diputat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les repercussions de la paralització 
de la construcció de la comissaria regional 
dels Mossos d’Esquadra a Salt (Gironès)
Tram. 314-01014/09

Formulació
Joan Boada Masoliver, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1953 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Boada i Masoliver, 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 144 del Reglament de la Cambra, formula les se-
güents preguntes per tal que sigui contestada per escrit.

El conseller d’Interior ha anunciat la paralització de la 
construcció de la Comissaria regional dels Mossos d’Es-
quadra a Salt, en aquest sentit, interessa saber en aquest 
diputat:

1) El Govern té coneixement del traçat definitiu de la lí-
nia de 400 Kw entre Bescanó i Santa Llogaia d’Àlguema 
i del brancal de Riudarenes. En cas afirmatiu, voldríem 
conèixer el contingut íntegre i literal d’ambdós traçats.

2) El Govern ha donat l’autorització ambiental precepti-
va per a la construcció dels dos trams abans esmentats?

3) Quins són els terminis de construcció del tram entre 
Bescanó i Santa Llogaia i el que arriba a la subestació de 
Riudarenes?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2011

Joan Boada i Masoliver
Diputat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes per a man·
tenir la infraestructura actual de l’Hospital 
Universitari Josep Trueta, de Girona
Tram. 314-01012/09

Formulació
Joan Boada Masoliver, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1951 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Boada i Masoliver, 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 144 del Reglament de la Cambra, formula les se-
güents preguntes per tal que sigui contestada per escrit.

El conseller de Salut ha anunciat la paralització de la 
construcció del nou hospital Trueta de Girona.

1) Quines són les actuacions que pensa portar a terme 
el Govern per mantenir aquesta infraestructura hospita-
lària?

2) Les àrees de laboratori, d’urgències i d’hospital de dia 
pateixen una manca d’espai que comporta donar un mal 
servei als usuaris. Pensa el Govern fer alguna actuació 
en aquestes àrees?

3) En cas afirmatiu en quins terminis i quines actuacions 
concretes pensa portar a terme.

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2011

Joan Boada i Masoliver
Diputat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el manteniment del projecte de cons·
trucció del nou Hospital Verge de la Cinta, 
de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 314-01016/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1957 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari  
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (ICV-EUiA), d’acord amb allò que preveu 
l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la se-
güent pregunta per tal que siguin contestada per escrit.

– Tenint en compte la moció subscrita per tots els grups 
polítics de l’Ajuntament de Tortosa en la qual s’insta el 
Govern de la Generalitat a mantenir els compromisos 
adquirits en relació a la construcció del nou hospital Ver-
ge de la Cinta de Tortosa i a executar les obres en el ter-
mini més curt possible, sense que en cap cas, es paralitzi 
l’expedient, quin compromís pensa adoptar el Govern?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2011

Hortènsia Grau Juan
Diputada

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari del projecte executiu del 
nou Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa 
(Baix Ebre)
Tram. 314-01017/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1958 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari  
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (ICV-EUiA), d’acord amb allò que preveu 
l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la se-
güent pregunta per tal que siguin contestada per escrit.

– Ateses les declaracions del conseller de Salut i del 
Govern d’aturar el projecte constructiu del nou Hospital 
Verge de la Cinta de Tortosa, quina previsió de calendari 
té el Govern per a poder iniciar l’esmentada obra?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2011

Hortènsia Grau Juan
Diputada

1) On pensa, el Govern, ubicar als agents de l’ARRO que 
hauran d’abandonar la seva seu de la carretera de Barce-
lona de la ciutat de Girona?

2) Creu el Govern que l’actual comissaria regional situada 
a Vista Alegre de la ciutat de Girona pot donar un servei 
adequat a la ciutadania?

3) Pensa el Govern construir una nova seu regional a la 
regió policial de Girona?

4) Pensa el Govern instal·lar l’ascensor previst a l’Oficina 
de denúncies dels Mossos situada a l’edifici de la delega-
ció del Govern a Girona?

5) Pensa el govern dotar aquesta oficina amb els agents 
necessaris per fer les funcions de relacions amb la comu-
nitat, les de seguretat ciutadana i les d’atendre les denún-
cies de violència masclista?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2011

Joan Boada i Masoliver
Diputat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció d’una comissaria dels 
Mossos d’Esquadra a la Jonquera (Alt Em·
pordà)
Tram. 314-01015/09

Formulació
Joan Boada Masoliver, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1954 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Boada i Masoliver, 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 144 del Reglament de la Cambra, formula les se-
güents preguntes per tal que sigui contestada per escrit.

La Comissaria General de Planificació i Organització 
dels Mossos d’Esquadra havia sol·licitat a la conselleria 
d’Interior la construcció d’una nova comissaria a la Jon-
quera. En aquest sentit interessa saber a aquest diputat:

1) Té previst el Govern construir una nova comissaria a 
la Jonquera?

2) En cas afirmatiu, en quins terminis.

3) En cas negatiu, com pensa fer front a les necessitats de 
presencia policial en una zona frontera, com es reclama-
va des de la Comissaria General.

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2011

Joan Boada i Masoliver
Diputat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les recomanacions del fabricant rela·
tives a l’ús de bales de goma pels Mossos 
d’Esquadra
Tram. 314-01019/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 1962 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, portaveu adjunt del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent sobre 
l’ús de bales de goma per part del cos policial dels Mos-
sos d’Esquadra, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

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

Vista la sentència dictada pel Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, que ha condemnat al Departament 
d’Interior a indemnitzar amb seixanta mil euros una es-
tudiant que va resultar ferida per una bala de goma dis-
parada pels Mossos d’Esquadra el 2006.

– Disposa el Govern de recomanacions tècniques del fa-
bricant per a l’ús d’aquesta arma? Quines són?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2011

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les recomanacions relatives a l’ús de 
bales de goma pels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-01018/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 1961 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, portaveu adjunt del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenta la pregunta següent sobre 
l’ús de bales de goma per part del cos policial dels Mos-
sos d’Esquadra, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

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

Vista la sentència dictada pel Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, que ha condemnat al Departament 
d’Interior a indemnitzar amb seixanta mil euros una es-
tudiant que va resultar ferida per una bala de goma dis-
parada pels Mossos d’Esquadra el 2006.

– De quins estudis disposa el Govern sobre la perillosi-
tat de l’ús de bales de goma? Té el Govern coneixement 
d’alguna recomanació d’algun organisme internacional 
sobre l’ús d’aquesta arma?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2011

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la redacció del projecte i l’inici de les obres de soterrament de l’estació d’autobusos de l’estació de Sants, de Barcelona
	Tram. 314-00424/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst de les obres de millorament de l’accessibilitat de l’intercanviador de les línies 1 i 4 del metro de l’estació d’Urquinaona
	Tram. 314-00425/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió al barri de la Trinitat Vella, de Barcelona, en compliment de la Llei 2/2004, relativa a la millora de barris
	Tram. 314-00426/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió al barri del Raval Sud, de Barcelona, en compliment de la Llei 2/2004, relativa a la millora de barris
	Tram. 314-00427/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió als barris de la Vinya, Can Clos i Plus Ultra, de Barcelona, en compliment de la Llei 2/2004, relativa a la millora de barris
	Tram. 314-00428/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió al barri del Poble-sec, de Barcelona, en compliment de la Llei 2/2004, relativa a la millora de barris
	Tram. 314-00429/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió als barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana, de Barcelona, en compliment de la Llei 2/2004, relativa a la millora de barris
	Tram. 314-00431/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aportació econòmica al Consorci d’Habitatge en el període 2007-2010 i la prevista per al 2011
	Tram. 314-00432/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les promocions d’habitatge protegit de l’Institut Català del Sòl el 2010 i les previsions per al 2011
	Tram. 314-00433/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes de construcció d’habitatge protegit d’Adigsa en data del 17 del desembre de 2010 i la previsió per al 2011
	Tram. 314-00434/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges d’inclusió d’Adigsa en data del 31 de desembre de 2010 i els que preveu construir el 2011
	Tram. 314-00436/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els solars que l’Institut Català del Sòl té en propietat i cedits a Barcelona
	Tram. 314-00438/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions fetes el 2010 amb relació al projecte del túnel del servei ferroviari de rodalia per l’avinguda Diagonal, de Barcelona, i les previstes per al 2011
	Tram. 314-00458/09
	Resposta del Govern


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de solars de l’Incasòl a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) el 2009
	Tram. 314-00466/09
	Resposta del Govern






	3.	Tramitacions en curs
	3.25.	Preguntes al Govern
	3.25.10.	Preguntes orals en comissió
	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’obertura de diligències informatives a Repsol
	Tram. 311-00013/09
	Anunci

	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures preses amb relació al vessament de fuel del pantalà de Repsol a Tarragona
	Tram. 311-00014/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les previsions d’execució de les infraestructures de la Generalitat per al 2012
	Tram. 311-00105/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions dutes a terme davant el Govern de l’Estat per al compliment dels compromisos d’inversió en infraestructures
	Tram. 311-00106/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les previsions d’actuació en política aeroportuària
	Tram. 311-00107/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions dutes a terme per a establir noves rutes aèries des de l’aeroport de Barcelona
	Tram. 311-00108/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions dutes a terme per a establir noves rutes aèries des de l’aeroport de Girona
	Tram. 311-00109/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions dutes a terme per a establir noves rutes aèries des de l’aeroport de Reus
	Tram. 311-00110/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions dutes a terme per a establir noves rutes aèries des de l’aeroport de Lleida-Alguaire
	Tram. 311-00111/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les previsions d’actuació relatives a l’aeroport d’Igualada-Òdena
	Tram. 311-00112/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les inversions i les aportacions de capital de la Generalitat a Spanair
	Tram. 311-00113/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la valoració dels resultats de les inversions i les aportacions de capital a Spanair
	Tram. 311-00114/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les inversions i les aportacions de capital de la Generalitat a Ryanair
	Tram. 311-00115/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions dutes a terme davant el Govern de l’Estat per a avançar l’execució del quart cinturó
	Tram. 311-00116/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les previsions d’actuació relatives a l’execució de la línia 9 del metro
	Tram. 311-00117/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió per a la posada en marxa dels trams de la línia 9 del metro
	Tram. 311-00118/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les previsions de cost de l’execució de la línia 9 del metro
	Tram. 311-00119/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la possibilitat de recuperació del projecte de la línia 12 del metro
	Tram. 311-00120/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les previsions per a l’arribada del servei de metro a l’aeroport de Barcelona
	Tram. 311-00121/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les previsions per a millorar la xarxa de metro de Barcelona
	Tram. 311-00122/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els resultats d’explotació del servei de rodalia del 2009 ençà
	Tram. 311-00123/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les negociacions amb el Govern de l’Estat per a la cobertura del dèficit del servei ferroviari regional i de rodalia
	Tram. 311-00124/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el règim d’explotació del servei de rodalia
	Tram. 311-00125/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’execució de l’eix Transversal
	Tram. 311-00126/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la construcció de l’eix orbital ferroviari
	Tram. 311-00127/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’execució de l’eix Transversal Ferroviari
	Tram. 311-00128/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la construcció d’una xarxa de tramvia a Tarragona
	Tram. 311-00129/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la connexió del Trambaix i el Trambesòs
	Tram. 311-00130/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’establiment de les àrees residencials estratègiques
	Tram. 311-00131/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el compliment del calendari del desdoblament de la carretera N-2 a Girona
	Tram. 311-00132/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’execució de la carretera B-500 per la Conreria
	Tram. 311-00133/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el millorament de la carretera N-141 entre Salt i Amer
	Tram. 311-00134/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’execució d’una via alternativa a la carretera N-2 al Maresme
	Tram. 311-00135/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la continuïtat dels programes de millora que estableix la Llei 2/2004, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial
	Tram. 311-00136/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la continuïtat dels programes de millorament de les infraestructures de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics
	Tram. 311-00137/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la posada en funcionament de les noves terminals de mercaderies del port de Barcelona
	Tram. 311-00138/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’execució dels accessos viaris i ferroviaris al port de Barcelona
	Tram. 311-00139/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la renovació dels trens de les línies de Tarragona
	Tram. 311-00150/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el millorament del servei ferroviari de les línies de Tarragona
	Tram. 311-00151/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el compliment del Pla de transport de viatgers de Catalunya (2008-2012)
	Tram. 311-00152/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les gestions dutes a terme arran de l’anunci de la deslocalització de la fàbrica de Yamaha de Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental)
	Tram. 311-00159/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el futur del sector de l’automòbil
	Tram. 311-00160/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a frenar les deslocalitzacions i els expedients de regulació d’ocupació
	Tram. 311-00161/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les conseqüències del tancament de la planta de Yamaha de Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental) en els proveïdors
	Tram. 311-00162/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la política industrial del Govern francès
	Tram. 311-00163/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els contactes amb el Ministeri d’Indústria per a evitar la deslocalització de la planta de Yamaha de Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental)
	Tram. 311-00164/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius de Yamaha per a anunciar el tancament de la planta de Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental)
	Tram. 311-00165/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’augment de la plantilla de la planta de Yamaha de Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental) el 2010
	Tram. 311-00166/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el decreixement de les vendes del sector del ciclomotor
	Tram. 311-00167/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els ajuts fiscals atorgats per la Generalitat a Yamaha arran de la posada en funcionament de la planta de Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental) del 1992 ençà
	Tram. 311-00168/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’existència d’un pla de recol·locació dels treballadors afectats pel trasllat de la fàbrica de Yamaha de Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental)
	Tram. 311-00169/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les converses mantingudes amb la direcció de Yamaha per a evitar la deslocalització de la planta de Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental)
	Tram. 311-00170/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la viabilitat de la planta de Yamaha de Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental)
	Tram. 311-00171/09
	Anunci



	3.25.15.	Preguntes per escrit
	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la variant de Bescanó del projecte de la carretera N-141 d’Anglès a Salt
	Tram. 314-00878/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la connexió del col·lector de la Cellera de Ter amb l’estació depuradora d’aigües residuals d’Anglès (Selva)
	Tram. 314-00879/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions per a la construcció de l’estació depuradora d’aigües residuals del Pasteral, a la Cellera de Ter (Selva)
	Tram. 314-00880/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’increment dels recursos humans i econòmics destinats als programes de les borses d’habitatge per a joves
	Tram. 314-00881/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la convocatòria de la comissió de seguiment del Pacte nacional per l’habitatge 2007-2016
	Tram. 314-00882/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la revisió del Pacte nacional per l’habitatge 2007-2016
	Tram. 314-00883/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els termes previstos per a la revisió del Pacte nacional per l’habitatge 2007-2016
	Tram. 314-00884/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost d’informar els pacients de l’import dels tractaments sanitaris
	Tram. 314-00885/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per a no treure a concurs l’adjudicació de les obres del Parc Sanitari i Social de Tàrrega
	Tram. 314-00886/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la paralització de les obres del nou consultori local del Pinell de Brai (Terra Alta)
	Tram. 314-00887/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la paralització de l’ampliació de la segona fase de l’Hospital de Bellvitge, de Barcelona
	Tram. 314-00888/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la paralització de la implantació de l’accelerador lineal a l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià)
	Tram. 314-00889/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la paralització de la primera fase de reforma de la planta setena de l’Hospital Joan XXIII, de Tarragona
	Tram. 314-00890/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per a no treure a concurs l’adjudicació de les obres del Parc Sanitari Camp Clar, de Tarragona
	Tram. 314-00891/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per a no treure a concurs l’adjudicació de les obres del centre d’atenció primària Viladecans-3
	Tram. 314-00892/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per a no treure a concurs l’adjudicació de les obres del centre d’atenció primària La Mina, de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
	Tram. 314-00893/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per a no treure a concurs l’adjudicació de les obres del centre d’atenció primària Bordeta-Magòria, de Barcelona
	Tram. 314-00894/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per a no treure a concurs l’adjudicació de les obres del centre d’atenció primària de Castelldefels (Baix Llobregat)
	Tram. 314-00895/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per a no treure a concurs l’adjudicació de les obres del centre d’atenció primària Onze de Setembre, de Lleida (Segrià)
	Tram. 314-00896/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per a no treure a concurs l’adjudicació de les obres del centre d’atenció primària ABS 3, de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
	Tram. 314-00897/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per a no treure a concurs l’adjudicació de les obres del centre d’atenció primària de Santa Coloma de Cervelló (Baix Llobregat)
	Tram. 314-00898/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per a no treure a concurs l’adjudicació de les obres del centre d’atenció primària de Sant Gervasi, de Barcelona
	Tram. 314-00899/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els barems d’increment del cost de la matrícula en els estudis superiors
	Tram. 314-00900/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les línies de treball conjuntes entre el Govern de la Generalitat i el Ministeri d’Educació
	Tram. 314-00901/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris de solvència a aplicar a les entitats de crèdit
	Tram. 314-00902/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el control dels contractes d’assegurances vinculats als préstecs hipotecaris
	Tram. 314-00903/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació de personal de la Inspecció Financera de la Direcció General de Política Financera i Assegurances de la Generalitat
	Tram. 314-00904/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’inici de les obres d’ampliació i reforma de l’Hospital de Viladecans (Baix Llobregat)
	Tram. 314-00905/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’encàrrec del projecte d’ampliació i reforma de l’Hospital de Viladecans (Baix Llobregat)
	Tram. 314-00906/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la licitació de les obres del centre d’atenció primària del barri de Llevant, de Viladecans (Baix Llobregat)
	Tram. 314-00907/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els instituts escola aprovats pel Consell de Govern
	Tram. 314-00908/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les sol·licituds d’instituts escola
	Tram. 314-00909/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte d’institut escola de Castellar del Vallès (Vallès Occidental)
	Tram. 314-00910/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’institut escola de Rubí (Vallès Occidental)
	Tram. 314-00911/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes d’instituts escola a Lleida (Segrià)
	Tram. 314-00912/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes d’instituts escola a Barcelona
	Tram. 314-00913/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes d’instituts escola a Badalona (Barcelonès)
	Tram. 314-00914/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte d’institut escola de Malgrat de Mar (Maresme)
	Tram. 314-00915/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre un institut escola a Cambrils (Baix Camp)
	Tram. 314-00916/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre un tercer institut escola a Reus (Baix Camp)
	Tram. 314-00917/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes d’instituts escola a les Terres de l’Ebre
	Tram. 314-00918/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els projectes d’instituts escola a Tarragona
	Tram. 314-00919/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ajornament del projecte de l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
	Tram. 314-00920/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari d’actuacions per a la construcció del nou Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
	Tram. 314-00921/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació de partides pressupostàries per al projecte de construcció de l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
	Tram. 314-00922/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions davant el Ministeri de Foment per al compliment dels acords de renovació dels trens de les línies de Tarragona
	Tram. 314-00923/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els recursos destinats a les línies de trens de la demarcació de Tarragona
	Tram. 314-00924/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compliment del compromís de renovació dels trens de les línies de la demarcació de Tarragona
	Tram. 314-00925/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la millora del servei dels trens de les línies R14, R15 i R16 a la demarcació de Tarragona
	Tram. 314-00926/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de complir els acords de millora i d’ampliació dels serveis de trens del Pla de viatgers de Catalunya
	Tram. 314-00927/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a aconseguir la parada de l’Euromed a l’estació de l’Aldea-Amposta-Tortosa i augmentar-ne la freqüència de pas
	Tram. 314-00928/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estudi de viabilitat per a construir un baixador a Creixell (Tarragonès)
	Tram. 314-00929/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció d’un baixador al barri de Bellisens, de Reus (Baix Camp)
	Tram. 314-00930/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les peticions al govern de l’Estat relatives al tren d’alta velocitat recollides en la Resolució del Parlament aprovada el 9 de desembre de 2009
	Tram. 314-00931/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els llocs de treball afectats per l’acord de suspensió provisional de noves ofertes públiques d’ocupació
	Tram. 314-00932/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les declaracions de la vicepresidenta del Govern sobre la comunitat jueva catalana
	Tram. 314-00933/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts atorgats a les comunitats jueva i musulmana catalanes
	Tram. 314-00934/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts a la comunitat jueva catalana
	Tram. 314-00935/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius dels ciutadans per a manifestar-se en contra de l’atac de l’exèrcit d’Israel a Gaza
	Tram. 314-00936/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el diàleg amb l’Associació Catalana de Jueus i Palestins - Junts
	Tram. 314-00937/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modernització de Comforsa
	Tram. 314-00938/09
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