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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el desplegament del Sistema Català d’Autonomia i 
Atenció a la Dependència
Tram. 310-00011/09
Substanciació p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en el 
Ple sobre les retallades pressupostàries en el Departament 
d’Ensenyament
Tram. 310-00012/09
Substanciació p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les prioritats en matèria d’infraestructures
Tram. 310-00013/09
Substanciació p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el canal Segarra-Garrigues
Tram. 310-00014/09
Substanciació p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els objectius de l’Acord per la cultura
Tram. 310-00015/09
Substanciació p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les accions del Departament de Territori i Sostenibili-
tat amb relació a la construcció del Quart Cinturó
Tram. 310-00016/09
Substanciació p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les actuacions per a fer efectiva la simplificació admi-
nistrativa per a les empreses
Tram. 310-00017/09
Substanciació p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les mesures per a enfortir la col·laboració entre els 
cossos de seguretat que actuen a Catalunya
Tram. 310-00018/09
Substanciació p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les prioritats amb relació a les mesures de suport a les 
empreses del sector aeri
Tram. 310-00019/09
Substanciació p. 20

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la prioritat d’una llei electoral
Tram. 317-00008/09
Substanciació p. 20

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre les mesures per a fomentar l’eco-
nomia productiva
Tram. 317-00009/09
Substanciació p. 20

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre les retallades pressupostàries en 
educació
Tram. 317-00010/09
Substanciació p. 20

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els criteris de les retallades pres-
supostàries
Tram. 317-00011/09
Substanciació p. 20

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els anuncis d’ajustos pressuposta-
ris i sobre la confiança dels ciutadans en el Govern
Tram. 317-00012/09
Substanciació p. 20

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre el procés de reordenació de les 
caixes d’estalvis i la reforma del sistema financer
Tram. 317-00013/09
Substanciació p. 20

1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

1.27.15. Preguntes per escrit

Pregunta al president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respondre 
per escrit sobre el tractament informatiu a Televisió de Cata-
lunya de la presentació de la nova candidata del Partit dels 
Socialistes de Catalunya a l’alcaldia de Barcelona
Tram. 325-00009/09
Resposta del president del Consell de Govern p. 21

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, 
CANVI O DECAÏMENT

2.25. Preguntes al Govern

2.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre la cessió d’urnes per a la consulta sobre la indepen-
dència que està previst de fer a Barcelona
Tram. 310-00009/09
Retirada p. 22
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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. Preguntes al Govern

3.25.05. Preguntes orals en el Ple

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el desplegament del Sistema Català d’Autonomia i 
Atenció a la Dependència
Tram. 310-00011/09
Anunci p. 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en el 
Ple sobre les retallades pressupostàries en el Departament 
d’Ensenyament
Tram. 310-00012/09
Anunci p. 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les prioritats en matèria d’infraestructures
Tram. 310-00013/09
Anunci p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre el canal Segarra-Garrigues
Tram. 310-00014/09
Anunci p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre els objectius de l’Acord per la cultura
Tram. 310-00015/09
Anunci p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les accions del Departament de Territori i Sostenibili-
tat amb relació a la construcció del Quart Cinturó
Tram. 310-00016/09
Anunci p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les actuacions per a fer efectiva la simplificació admi-
nistrativa per a les empreses
Tram. 310-00017/09
Anunci p. 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les mesures per a enfortir la col·laboració entre els 
cossos de seguretat que actuen a Catalunya
Tram. 310-00018/09
Anunci p. 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple 
sobre les prioritats amb relació a les mesures de suport a les 
empreses del sector aeri
Tram. 310-00019/09
Anunci p. 24

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00008/09
Anunci p. 24

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00009/09
Anunci p. 25

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Tram. 317-00010/09
Anunci p. 25

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00011/09
Anunci p. 25

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre la situació política
Tram. 317-00012/09
Anunci p. 25

Pregunta al president de la Generalitat a respondre 
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics
Tram. 317-00013/09
Anunci p. 26

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el diàleg amb l’Associació Catalana de Jueus i 
Palestins - Junts
Tram. 311-00153/09
Anunci p. 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius dels ciutadans per a manifestar-se en 
contra de l’atac de l’exèrcit d’Israel a Gaza
Tram. 311-00154/09
Anunci p. 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els ajuts a la comunitat jueva catalana
Tram. 311-00155/09
Anunci p. 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els ajuts atorgats a les comunitats jueva i musul-
mana catalanes
Tram. 311-00156/09
Anunci p. 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les declaracions de la vicepresidenta del Govern 
sobre la comunitat jueva catalana
Tram. 311-00157/09
Anunci p. 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre de llocs de treball afectats per l’acord 
de suspensió de noves ofertes públiques d’ocupació
Tram. 311-00158/09
Anunci p. 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius del conseller d’Interior per a no haver 
nomenat encara un secretari o secretària de Seguretat
Tram. 311-00172/09
Anunci p. 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la institucionalitat del fet de posposar el nome-
nament del secretari o secretària de Seguretat per motius 
electorals
Tram. 311-00173/09
Anunci p. 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’ajornament del nomenament del secretari o 
secretària de Seguretat i les declaracions del conseller d’In-
terior
Tram. 311-00174/09
Anunci p. 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nomenament del vicepresident de la Comissió 
d’Interior del qual s’ha anunciat que serà nomenat secretari 
de Seguretat
Tram. 311-00175/09
Anunci p. 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la idoneïtat per al càrrec del secretari de Seguretat 
nomenat per l’anterior conseller d’Interior
Tram. 311-00176/09
Anunci p. 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les actuacions de la Direcció General de Tributs en 
matèria d’espectacles mentre n’ha tingut les competències
Tram. 311-00177/09
Anunci p. 29

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el motiu per a retornar les competències en 
matèria d’espectacles al Departament d’Interior
Tram. 311-00178/09
Anunci p. 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la persona responsable de traspassar les compe-
tències en matèria d’espectacles al Departament d’Econo-
mia i Coneixement
Tram. 311-00179/09
Anunci p. 30
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el motiu del conseller d’Interior per a votar a favor 
d’un decret que deixava el Departament sense competènci-
es fonamentals per a la política de seguretat pública
Tram. 311-00180/09
Anunci p. 30

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió 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. 311-00181/09
Anunci p. 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les mesures per a millorar el suport econòmic als 
ajuntaments
Tram. 311-00184/09
Anunci p. 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el calendari per al desplegament de les lleis 
derivades de l’Estatut relatives al món local
Tram. 311-00185/09
Anunci p. 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’efecte de la retallada pressupostària en les 
transferències als ens locals
Tram. 311-00186/09
Anunci p. 31

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el programa d’actuació de la Direcció General de 
la Memòria Democràtica
Tram. 311-00187/09
Anunci p. 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el programa d’actuació de la Subdirecció General 
de Participació Ciutadana
Tram. 311-00188/09
Anunci p. 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’aplicació de la Llei 30/2010, de vegueries
Tram. 311-00189/09
Anunci p. 32

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les reunions amb els representants sindicals 
prèvies a la retallada de l’oferta pública d’ocupació
Tram. 311-00190/09
Anunci p. 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la reducció de la plantilla del Memorial Democràtic
Tram. 311-00191/09
Anunci p. 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la modificació de la Llei 13/2007, del Memorial 
Democràtic
Tram. 311-00192/09
Anunci p. 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el programa d’actuació del Memorial Democràtic
Tram. 311-00193/09
Anunci p. 33

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les activitats programades pel Memorial Democrà-
tic per al 2011 que no es duran a terme
Tram. 311-00194/09
Anunci p. 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la commemoració de la presentació de les conclu-
sions de l’Informe Roca
Tram. 311-00195/09
Anunci p. 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les declaracions públiques d’alcaldes i diputats 
sobre la no-eliminació del Memorial Democràtic
Tram. 311-00196/09
Anunci p. 34

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la destitució del director del Memorial Democràtic
Tram. 311-00197/09
Anunci p. 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el programa d’actuació de l’Oficina de Promoció 
de la Pau i els Drets Humans
Tram. 311-00198/09
Anunci p. 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la creació de la vegueria del Penedès en compli-
ment del compromís electoral de Convergència i Unió
Tram. 311-00199/09
Anunci p. 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el protocol de la visita del director general 
d’Administració Local a Torroella de Montgrí i l’Estartit (Baix 
Empordà)
Tram. 311-00200/09
Anunci p. 35

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la comunicació de la visita del director general 
d’Administració Local a Torroella de Montgrí i l’Estartit (Baix 
Empordà)
Tram. 311-00201/09
Anunci p. 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la visita del director general d’Administració Local 
a Torroella de Montgrí i l’Estartit (Baix Empordà)
Tram. 311-00202/09
Anunci p. 36

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la qualificació com a velocitat variable del sistema 
de regulació de la velocitat als accessos de Barcelona dels 
anys 2008, 2009 i 2010
Tram. 311-00203/09
Anunci p. 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el funcionament del sistema de velocitat variable 
als accessos de Barcelona en cas d’augmentar l’accidentali-
tat, la contaminació o la congestió del trànsit
Tram. 311-00204/09
Anunci p. 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les vies en què s’ha suprimit el límit de 80 km/h i 
s’hi ha autoritzat una velocitat màxima superior a la permesa 
abans de l’aplicació d’aquest límit
Tram. 311-00205/09
Anunci p. 37

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el temps que estalviarà un vehicle per anar de 
Molins de Rei a Barcelona amb el nou sistema de velocitat 
variable
Tram. 311-00206/09
Anunci p. 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius del conseller d’Interior per a no donar 
explicacions sobre la no-entrada en funcionament del siste-
ma de velocitat variable a les carreteres C-31 i C-32
Tram. 311-00207/09
Anunci p. 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els criteris del conseller d’Interior per a afirmar que 
les diligències obertes per la fiscalia de delictes ambientals 
no tindran conseqüències
Tram. 311-00208/09
Anunci p. 38

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el posicionament contrari de les associacions 
de víctimes d’accidents de trànsit a la nova regulació de la 
velocitat als accessos de Barcelona
Tram. 311-00209/09
Anunci p. 38
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els mecanismes del Servei Català de Trànsit per a  
comunicar als conductors els canvis de velocitat variable  
a les vies sense panells informatius
Tram. 311-00210/09
Anunci p. 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les confusions amb els senyals de trànsit a les 
carreteres C-31 i C-32 el dia 7 de febrer de 2011
Tram. 311-00211/09
Anunci p. 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els motius per a modificar la regulació de la 
velocitat als accessos a Barcelona
Tram. 311-00212/09
Anunci p. 39

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les mesures per a evitar la contaminació acústica 
derivada de la nova regulació de la velocitat variable
Tram. 311-00213/09
Anunci p. 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els motius per a la no-aplicació de les noves 
normes sobre velocitat a les carreteres C-31 i C-32 el 7 de 
febrer de 2011
Tram. 311-00214/09
Anunci p. 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la relació entre la velocitat circulatòria i la con-
taminació
Tram. 311-00215/09
Anunci p. 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les declaracions de societats de salut pública 
en contra de la nova regulació de la velocitat als accessos a 
Barcelona
Tram. 311-00216/09
Anunci p. 40

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la relació entre la velocitat dels vehicles i l’ac-
cidentalitat
Tram. 311-00217/09
Anunci p. 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la disminució dels morts per accident l’any 2010 
amb relació al període 2003-2007 i la proporció de morts i 
ferits greus l’any 2010 amb relació al 2007
Tram. 311-00218/09
Anunci p. 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la carta al president de la Generalitat de diversos 
professors, catedràtics i investigadors amb relació a la nova 
regulació de la velocitat als accessos de Barcelona, i la res-
posta que els ha donat
Tram. 311-00219/09
Anunci p. 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el projecte de desplegament de la banda ampla 
rural als nuclis de més de deu habitants
Tram. 311-00220/09
Anunci p. 41

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el manteniment dels recursos destinats al Pla 
PIMESTIC el 2011
Tram. 311-00221/09
Anunci p. 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el finançament dels projectes Anella Industrial, 
Anella Cultural i Anella Logística
Tram. 311-00222/09
Anunci p. 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el manteniment dels ajuts als municipis per al 
foment de les tecnologies de la informació i la comunicació
Tram. 311-00223/09
Anunci p. 42

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’acreditació de competències en tecnologies de la 
informació i la comunicació
Tram. 311-00224/09
Anunci p. 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els desenvolupadors i el desplegament del progra-
mari lliure a l’Administració de la Generalitat
Tram. 311-00225/09
Anunci p. 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la continuïtat de la transformació dels serveis 
centrals de subministrament de serveis informàtics gestio-
nats pel Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 
Informació
Tram. 311-00226/09
Anunci p. 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les mesures per a esdevenir independents ener-
gèticament
Tram. 311-00227/09
Anunci p. 43

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les mesures d’estalvi i eficiència energètics a les 
administracions catalanes
Tram. 311-00228/09
Anunci p. 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les mesures d’estalvi i eficiència energètics a la 
indústria i al comerç
Tram. 311-00229/09
Anunci p. 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les mesures d’estalvi i eficiència energètics a les 
llars catalanes
Tram. 311-00230/09
Anunci p. 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les declaracions del delegat del Govern a les 
Terres de l’Ebre relatives al parc eòlic d’Horta de Sant Joan 
(Terra Alta)
Tram. 311-00231/09
Anunci p. 44

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’impacte econòmic d’una possible demanda  
de l’empresa autoritzada per a instal·lar el parc eòlic d’Horta de  
Sant Joan (Terra Alta)
Tram. 311-00232/09
Anunci p. 45

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’execució del tram de la línia elèctrica entre 
Sentmenat i Bescanó
Tram. 311-00233/09
Anunci p. 45

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les accions per a reduir un 20% les emissions de 
diòxid de carboni el 2020
Tram. 311-00234/09
Anunci p. 45

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les actuacions per a afavorir la producció local 
d’energia
Tram. 311-00235/09
Anunci p. 45

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les accions per a donar suport a les línies aèries de 
baix cost als aeroports de Girona i de Reus
Tram. 311-00236/09
Anunci p. 46
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Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les accions de suport als ajuntaments en les 
polítiques de turisme
Tram. 311-00237/09
Anunci p. 46

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els recursos que es destinaran als municipis 
turístics per a millorar-ne els serveis
Tram. 311-00238/09
Anunci p. 46

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la creació a l’Institut Català de Finances d’una línia 
de finançament permanent específica per a les empreses 
de turisme
Tram. 311-00239/09
Anunci p. 46

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els terminis per a la posada en marxa de l’Institut 
de Recerca del Turisme de Catalunya
Tram. 311-00240/09
Anunci p. 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les accions per a impulsar l’aplicació d’un IVA 
reduït a l’activitat turística
Tram. 311-00241/09
Anunci p. 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la creació de la Universitat Turística Europea de la 
Mediterrània i el municipi d’emplaçament
Tram. 311-00242/09
Anunci p. 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la reunió i la composició de la Taula del Turisme
Tram. 311-00243/09
Anunci p. 47

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la normativa turística que preveu simplificar i 
harmonitzar
Tram. 311-00244/09
Anunci p. 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el criteri per a la creació de la marca «Paradors de 
Catalunya»
Tram. 311-00245/09
Anunci p. 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el posicionament respecte a les inversions previs-
tes a Catalunya per l’empresa IKEA
Tram. 311-00246/09
Anunci p. 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les accions dutes a terme per a evitar la deslocalit-
zació de l’empresa Valeo
Tram. 311-00247/09
Anunci p. 48

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la data de la convocatòria d’ajuts a la internaciona-
lització i l’import dels ajuts
Tram. 311-00248/09
Anunci p. 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la data de la convocatòria dels ajuts per a la 
innovació a les empreses i l’import dels ajuts
Tram. 311-00249/09
Anunci p. 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la data de la convocatòria dels ajuts per a la gestió 
i l’estratègia empresarial i l’import dels ajuts
Tram. 311-00250/09
Anunci p. 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les mesures per al desenvolupament de la política 

industrial que pensa emprendre des de l’Agència de Suport 
a l’Empresa Catalana
Tram. 311-00251/09
Anunci p. 49

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les mesures per al foment de la innovació que 
pensa emprendre des de l’Agència de Suport a l’Empresa 
Catalana
Tram. 311-00252/09
Anunci p. 50

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les mesures de reforç a la competitivitat empresa-
rial a posar en marxa des de l’Agència de Suport a l’Empresa 
Catalana
Tram. 311-00253/09
Anunci p. 50

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les línies previstes per a donar suport al clúster i 
subclústers de l’alimentació
Tram. 311-00254/09
Anunci p. 50

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les línies previstes per a donar suport al clúster i 
als subclústers de l’energia i la indústria fotovoltaiques
Tram. 311-00255/09
Anunci p. 50

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les línies previstes per a donar suport al clúster 
de materials i sistemes de producció i als subclústers de 
maquinària i béns d’equip, electrònica, TIC, òptica i fotònica, 
i tèxtil
Tram. 311-00256/09
Anunci p. 51

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les línies previstes per a donar suport al clúster i 
als subclústers de mobilitat
Tram. 311-00257/09
Anunci p. 51

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les línies previstes per a donar suport al clúster i 
als subclústers de salut de la conca del Ripoll i Terrassa
Tram. 311-00258/09
Anunci p. 51

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les línies previstes per a donar suport al clúster i 
als subclústers d’espais
Tram. 311-00259/09
Anunci p. 51

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les línies previstes per a donar suport al clúster i 
als subclústers de l’energia i la indústria fotovoltaiques
Tram. 311-00260/09
Anunci p. 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les línies previstes per a donar suport al clúster 
de l’aigua
Tram. 311-00261/09
Anunci p. 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les accions previstes per a mantenir l’esperit i 
la base industrial
Tram. 311-00262/09
Anunci p. 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els programes de suport a la innovació tecnològica 
de les indústries previstos per a impulsar el desenvolupa-
ment de productes, processos i serveis
Tram. 311-00263/09
Anunci p. 52

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les línies de treball previstes per a contribuir a 
la modernització dels sectors susceptibles de reconversió
Tram. 311-00264/09
Anunci p. 53
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Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els sectors clau per al futur de Catalunya i els 
sectors emergents
Tram. 311-00265/09
Anunci p. 53

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les línies de treball previstes per a potenciar que 
els sectors clau mantinguin o generin ocupació
Tram. 311-00266/09
Anunci p. 53

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les mesures previstes per a millorar la productivitat 
dels diferents sectors empresarials
Tram. 311-00267/09
Anunci p. 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les mesures previstes per a aturar la destrucció de 
llocs de treball en el sector del comerç
Tram. 311-00268/09
Anunci p. 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els plans de dinamització comercial
Tram. 311-00269/09
Anunci p. 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les mesures previstes per a promoure la consoli-
dació dels eixos comercials urbans
Tram. 311-00270/09
Anunci p. 54

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el manteniment de la subvenció als operadors de 
televisió que emeten en TDT
Tram. 311-00271/09
Anunci p. 55

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el seguiment del funcionament de les plantes 
nuclears
Tram. 311-00272/09
Anunci p. 55

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el calendari del projecte Xarxa Oberta a les Terres 
de l’Ebre
Tram. 311-00273/09
Anunci p. 55

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la continuïtat del projecte Xarxa Oberta a les 
Terres de l’Ebre
Tram. 311-00274/09
Anunci p. 55

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els acords del conseller d’Empresa i Ocupació 
amb els alcaldes de la Zona de Desenvolupament Prioritari 
de la Terra Alta del 17 de febrer de 2011
Tram. 311-00275/09
Anunci p. 56

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la polèmica amb relació a la central eòlica de 
Pesells, a Horta de Sant Joan (Terra Alta)
Tram. 311-00276/09
Anunci p. 56

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els radars instal·lats amb afany recaptatori
Tram. 311-00277/09
Anunci p. 56

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la previsió de reclamacions econòmiques dels 
ciutadans sancionats per excés de velocitat
Tram. 311-00278/09
Anunci p. 56

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la distància necessària entre els habitatges i 
les vies de circulació per a l’adopció de mesures de limitació 
de la velocitat
Tram. 311-00281/09
Anunci p. 57

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a millorar el suport econòmic als ajuntaments
Tram. 314-01020/09
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el calendari per al desplegament de les lleis derivades de 
l’Estatut relatives al món local
Tram. 314-01021/09
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’efecte de la retallada pressupostària en les transferències 
als ens locals
Tram. 314-01022/09
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
programa d’actuació del Memorial Democràtic
Tram. 314-01023/09
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
programa d’actuació de la Direcció General de la Memòria 
Democràtica
Tram. 314-01024/09
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
programa d’actuació de l’Oficina de Promoció de la Pau i els 
Drets Humans
Tram. 314-01025/09
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
programa d’actuació de la Subdirecció General de Partici-
pació Ciutadana
Tram. 314-01026/09
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
activitats programades pel Memorial Democràtic per al 2011 
que no es duran a terme
Tram. 314-01027/09
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aplicació de la Llei 30/2010, de vegueries
Tram. 314-01028/09
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
creació de la vegueria del Penedès en compliment del com-
promís electoral de Convergència i Unió
Tram. 314-01029/09
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
reunions amb els representants sindicals prèvies a la retalla-
da de l’oferta pública d’ocupació
Tram. 314-01030/09
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la commemoració de la presentació de les conclusions de 
l’Informe Roca
Tram. 314-01031/09
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
reducció de la plantilla del Memorial Democràtic
Tram. 314-01032/09
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
destitució del director del Memorial Democràtic
Tram. 314-01033/09
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la modificació de la Llei 13/2007, del Memorial Democràtic
Tram. 314-01034/09
Formulació p. 61
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les declaracions públiques d’alcaldes i diputats sobre la no-
eliminació del Memorial Democràtic
Tram. 314-01035/09
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari, el procediment i les premisses amb què vol canvi-
ar el Pla director d’infraestructures
Tram. 314-01036/09
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’anàlisi econòmica que justifica les inversions previstes en el 
Pla director d’infraestructures
Tram. 314-01037/09
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la inversió que creu que es pot complir en la revisió del Pla 
director d’infraestructures
Tram. 314-01038/09
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
inversions que considera que cal eliminar, reduir o revisar del 
Pla director d’infraestructures
Tram. 314-01039/09
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions previstes per a millorar la transparència en el 
procés d’adjudicació d’obra pública
Tram. 314-01040/09
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
traspassos d’infraestructures que demanarà a l’Estat
Tram. 314-01041/09
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les  
actuacions per a afrontar el dèficit en el finançament de  
les infraestructures de l’aigua i de la gestió de residus
Tram. 314-01042/09
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
gestió del Departament de Territori i Sostenibilitat
Tram. 314-01043/09
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
model dels peatges
Tram. 314-01044/09
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
canvi de model de gestió dels aeroports plantejat al Congrés 
dels Diputats
Tram. 314-01045/09
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la presència de les institucions catalanes al nou ens gestor 
dels aeroports
Tram. 314-01046/09
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
gestió dels ports
Tram. 314-01047/09
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
sobirania de les infraestructures catalanes
Tram. 314-01048/09
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
inversions en les línies 9 i 10 del metro que preveu revisar
Tram. 314-01049/09
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
estacions del projecte de construcció de la línia 9 de metro 
que preveu revisar
Tram. 314-01050/09
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost de l’aturada de les obres de la línia 9 del metro
Tram. 314-01051/09
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions per a augmentar l’ample de via per al transport 
de mercaderies
Tram. 314-01052/09
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
previsions del Pla director d’infraestructures
Tram. 314-01053/09
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’execució del Pla de rodalia
Tram. 314-01054/09
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions previstes per a afavorir la internacionalització de 
l’activitat de les empreses d’enginyeria d’obra pública
Tram. 314-01055/09
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
priorització de l’ajut a les persones desocupades per a inici-
ar un projecte empresarial
Tram. 314-01056/09
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
consideració de l’emprenedoria i el treball autònom com a 
estratègies de reducció de la desocupació
Tram. 314-01057/09
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
ajuts a les persones desocupades per a esdevenir treballa-
dors autònoms
Tram. 314-01058/09
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
supressió de les subvencions per a la promoció de l’ocupa-
ció autònoma per al 2010
Tram. 314-01059/09
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
utilitat de les subvencions per a la promoció de l’ocupació 
autònoma per al 2010
Tram. 314-01060/09
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
empreses creades el 2009 i el 2010 amb les subvencions per 
a la promoció de l’ocupació autònoma
Tram. 314-01061/09
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
subvencions per a la promoció de l’ocupació autònoma que 
es podrien cobrir amb els ingressos que es perdran amb la 
supressió de l’impost de successions
Tram. 314-01062/09
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
relació entre les subvencions per a la promoció de l’ocupa-
ció autònoma i una actuació política business friendly
Tram. 314-01063/09
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre un 
institut escola de la Garrotxa
Tram. 314-01064/09
Formulació p. 68
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
recursos sol·licitats per les caixes d’estalvi al Fons de rees-
tructuració ordenada bancària (FROB)
Tram. 314-01065/09
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
visites a l’espai del Memorial Democràtic de la Via Laietana 
de Barcelona
Tram. 314-01066/09
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’endeutament de l’Agència Catalana de l’Aigua en data del 
31 de desembre de 2010
Tram. 314-01067/09
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’endeutament del Centre de Telecomunicacions i Tecnolo-
gies de la Informació en data del 31 de desembre de 2010
Tram. 314-01068/09
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’endeutament de l’Institut Català del Sòl en data del 31 de 
desembre de 2010
Tram. 314-01069/09
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’endeutament de Ports de la Generalitat en data del 31 de 
desembre de 2010
Tram. 314-01070/09
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’endeutament de Reg Sistema Segarra-Garrigues, SAU, en 
data del 31 de desembre de 2010
Tram. 314-01071/09
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’endeutament d’Aigües Ter Llobregat en data del 31 de de-
sembre de 2010
Tram. 314-01072/09
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’endeutament de Centrals i Infraestructures per a la Mo-
bilitat i les Activitats Logístiques, SAU, en data del 31 de 
desembre de 2010
Tram. 314-01073/09
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’endeutament de Ferrocarrils de la Generalitat en data del 
31 de desembre de 2010
Tram. 314-01074/09
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’endeutament del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció en 
data del 31 de desembre de 2010
Tram. 314-01075/09
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’endeutament de l’Agència de Residus de Catalunya en data 
del 31 de desembre de 2010
Tram. 314-01076/09
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’endeutament de Tabasa, Infraestructures i Serveis de Mo-
bilitat, SA, en data del 31 de desembre de 2010
Tram. 314-01077/09
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’endeutament d’Infraestructures Ferroviàries de Catalunya 
en data del 31 de desembre de 2010
Tram. 314-01078/09
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
retribució del president, del vicepresident i dels consellers 
de GISA
Tram. 314-01079/09
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte de connexió de l’autopista C-31 amb l’AP-7 i sobre 
la conversió de la carretera N-II en autovia
Tram. 314-01080/09
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció de la nova escola de Sant Marçal, a Castellet i  
la Gornal (Alt Penedès)
Tram. 314-01081/09
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció d’un nou edifici per a l’Escola Els Pins, de Moja, 
a Olèrdola (Alt Pe nedès)
Tram. 314-01082/09
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
promoció de la presència de les empreses catalanes a la fira 
de materials de construcció The Big 5 Show de Dubai
Tram. 314-01083/09
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la solució als atacs de voltors als ramats del Pallars Sobirà
Tram. 314-01084/09
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
indemnització per les pèrdues causades pels atacs de vol-
tors als ramats del Pallars Sobirà
Tram. 314-01085/09
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
superpoblació de voltors al Pallars Sobirà
Tram. 314-01086/09
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’emigració de treballadors joves qualificats
Tram. 314-01087/09
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
retorn dels joves professionals qualificats
Tram. 314-01088/09
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’enllaç de la carretera N-14 amb l’autopista AP-7
Tram. 314-01089/09
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la reobertura de l’escola de Saldes (Berguedà) per al curs 
2011-2012
Tram. 314-01090/09
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
inclusió de l’escola de Saldes (Berguedà) en el període de 
preinscripcions per al curs 2011-2012
Tram. 314-01091/09
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
tramesa de l’Ajuntament de Berga al Departament d’Ense-
nyament de la documentació necessària per a la construc-
ció d’una segona llar d’infants municipal
Tram. 314-01092/09
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
concessió a l’Ajuntament de Berga d’una subvenció per a  
la construcció d’una segona llar d’infants municipal
Tram. 314-01093/09
Formulació p. 77
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’existència de reserva de crèdit per a atorgar una subvenció 
per a la creació de places de llar d’infants a Berga
Tram. 314-01094/09
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la cessió d’una finca propietat de l’Ajuntament de Berga al 
Departament d’Ensenyament per a la construcció del nou 
institut
Tram. 314-01095/09
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’acord per a la construcció del nou institut de Berga
Tram. 314-01096/09
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
remodelació de l’Escola Gironella
Tram. 314-01097/09
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estudi que avala l’augment del límit de velocitat a la carrete-
ra C-16 entre Gironella i Sallent
Tram. 314-01098/09
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les declaracions d’una diputada amb relació a l’augment del 
límit de velocitat a la carretera C-16 entre Gironella i Sallent
Tram. 314-01099/09
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
viatge del representant de la part catalana de les comissions 
mixtes Estat-Generalitat a Guinea Equatorial
Tram. 314-01100/09
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la presentació de l’informe de la Central de Resultats de la 
Xarxa Sanitària d’Utilització Pública corresponent al 2009
Tram. 314-01101/09
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
retard en la presentació de l’informe de la Central de Resul-
tats de la Xarxa Sanitària d’Utilització Pública del 2009
Tram. 314-01102/09
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
difusió dels informes de la Central de Resultats de la Xarxa 
Sanitària d’Utilització Pública
Tram. 314-01103/09
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
funcions de la responsable de les relacions amb les cases 
regionals de les comunitats autònomes a Catalunya
Tram. 314-01104/09
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
relacions amb les cases regionals de les comunitats autòno-
mes a Catalunya
Tram. 314-01105/09
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
departament responsable de les relacions amb les cases 
regionals de les comunitats autònomes a Catalunya
Tram. 314-01106/09
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
tasques del Consell Assessor per a la Reactivació Econòmi-
ca i el Creixement
Tram. 314-01107/09
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
conseller d’Empresa i Ocupació i el Consell Assessor per a 
la Reactivació Econòmica i el Creixement
Tram. 314-01108/09
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
objectius del Consell Assessor per a la Reactivació Econò-
mica i el Creixement pel que fa a les empreses, el comerç, la 
indústria i els autònoms
Tram. 314-01109/09
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
objectius del Consell Assessor per a la Reactivació Econò-
mica i el Creixement pel que fa a la creació d’ocupació
Tram. 314-01110/09
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
declaracions de societats de salut pública en contra de la 
nova regulació de la velocitat als accessos a Barcelona
Tram. 314-01111/09
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
carta al president de la Generalitat de diversos professors, 
catedràtics i investigadors amb relació a la nova regulació 
de la velocitat als accessos de Barcelona, i la resposta que 
els ha donat
Tram. 314-01112/09
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
vies en què s’ha suprimit el límit de 80 km/h i s’hi ha auto-
ritzat una velocitat màxima superior a la permesa abans de 
l’aplicació d’aquest límit
Tram. 314-01113/09
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
qualificació com a velocitat variable del sistema de regulació 
de la velocitat als accessos de Barcelona dels anys 2008, 
2009 i 2010
Tram. 314-01114/09
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
funcionament del sistema de velocitat variable als accessos 
de Barcelona en cas d’augmentar l’accidentalitat, la conta-
minació o la congestió del trànsit
Tram. 314-01115/09
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els  
motius per a la no-aplicació de les noves normes sobre velo-
citat a les carreteres C-31 i C-32 el 7 de febrer de 2011
Tram. 314-01116/09
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps que estalviarà un vehicle per anar de Molins de Rei a 
Barcelona amb el nou sistema de velocitat variable
Tram. 314-01117/09
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
relació entre la velocitat circulatòria i la contaminació
Tram. 314-01118/09
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris del conseller d’Interior per a afirmar que les diligèn-
cies obertes per la fiscalia de delictes ambientals no tindran 
conseqüències
Tram. 314-01119/09
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius del conseller d’Interior per a no donar explicacions 
sobre la no-entrada en funcionament del sistema de veloci-
tat variable a les carreteres C-31 i C-32
Tram. 314-01120/09
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a evitar la contaminació acústica derivada de la 
nova regulació de la velocitat variable
Tram. 314-01121/09
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
disminució dels morts per accident l’any 2010 amb relació al 
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període 2003-2007 i la proporció de morts i ferits greus l’any 
2010 amb relació al 2007
Tram. 314-01122/09
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
confusions amb els senyals de trànsit a les carreteres C-31 i 
C-32 el dia 7 de febrer de 2011
Tram. 314-01123/09
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el posicionament contrari de les associacions de víctimes 
d’accidents de trànsit a la nova regulació de la velocitat als 
accessos de Barcelona
Tram. 314-01124/09
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
mecanismes del Servei Català de Trànsit per a comunicar 
als conductors els canvis de velocitat variable a les vies sen-
se panells informatius
Tram. 314-01125/09
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
relació entre la velocitat dels vehicles i l’accidentalitat
Tram. 314-01126/09
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius per a modificar la regulació de la velocitat als acces-
sos a Barcelona
Tram. 314-01127/09
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
supressió de màsters a la Universitat de Barcelona
Tram. 314-01128/09
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la supressió de màsters a la Universitat Autònoma de Bar-
celona
Tram. 314-01129/09
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
supressió de màsters a la Universitat de Girona
Tram. 314-01130/09
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la supressió de màsters a la Universitat Pompeu Fabra, de 
Barcelona
Tram. 314-01131/09
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
supressió de màsters a la Universitat Politècnica de Catalu-
nya, de Barcelona
Tram. 314-01132/09
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
supressió de màsters a la Universitat de Lleida
Tram. 314-01133/09
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
supressió de màsters a de la Universitat Rovira i Virgili, de 
Tarragona
Tram. 314-01134/09
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
consideració del paper com a representant davant l’OTAN 
durant la guerra d’Iraq en el nomenament del delegat del 
Govern davant la Unió Europea
Tram. 314-01135/09
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el fet que l’anunci del nomenament del delegat del Govern 
davant la Unió Europea hagi estat elogiat per un eurodiputat 
del Partit Popular
Tram. 314-01136/09
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les prioritats de la delegació de la Generalitat davant la Unió 
Europea per a la IX legislatura
Tram. 314-01137/09
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions que durà a terme el delegat davant la Unió Euro-
pea amb relació a la transició nacional cap al dret a decidir 
anunciada pel president de la Generalitat
Tram. 314-01138/09
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’augment d’efectius dels cossos policials en els municipis 
turístics per al 2011
Tram. 314-01139/09
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el tractament econòmic específic de la Direcció General de 
Règim Penitenciari i Recursos
Tram. 314-01140/09
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
retribució anual de Ramon Parés i Gallés
Tram. 314-01141/09
Formulació p. 90

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’òrgan del Departament de Justícia responsable de l’elabo-
ració de les propostes relatives a les polítiques de serveis 
penitenciaris, rehabilitació i justícia juvenil
Tram. 314-01142/09
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’òrgan del Departament de Justícia responsable de definir 
l’orientació estratègica de les polítiques de serveis peniten-
ciaris, rehabilitació i justícia juvenil
Tram. 314-01143/09
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’òrgan del Departament de Justícia responsable de la coor-
dinació i la supervisió de l’establiment i l’execució de les po-
lítiques de serveis penitenciaris, rehabilitació i justícia juvenil
Tram. 314-01144/09
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’òrgan del Departament de Justícia responsable de la ins-
pecció i l’avaluació dels centres i els programes penitencia-
ris i de justícia juvenil
Tram. 314-01145/09
Formulació p. 91

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’òrgan del Departament de Justícia responsable de la pro-
moció i l’avaluació del desenvolupament del sistema d’exe-
cució penal
Tram. 314-01146/09
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’òrgan del Departament de Justícia responsable de la di-
recció i la supervisió dels programes de rehabilitació i del 
funcionament dels centres penitenciaris
Tram. 314-01148/09
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’òrgan del Departament de Justícia responsable de l’elabo-
ració i la valoració dels programes de necessitats del siste-
ma d’execució penal
Tram. 314-01149/09
Formulació p. 92

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’òrgan del Departament de Justícia responsable de la po-
tenciació i l’establiment de les mesures d’execució penal no 
privatives de llibertat
Tram. 314-01150/09
Formulació p. 92
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’òrgan del Departament de Justícia responsable de l’execu-
ció de les mesures d’internament de menors i joves
Tram. 314-01151/09
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’òrgan del Departament de Justícia responsable de l’orga-
nització dels programes de mediació en l’àmbit juvenil
Tram. 314-01152/09
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
supressió de la Direcció General de Recursos de l’Adminis-
tració de justícia
Tram. 314-01153/09
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’obertura d’un servei territorial del Departament de Justícia 
a l’Anoia
Tram. 314-01154/09
Formulació p. 93

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’obertura d’un servei territorial del Departament de Justícia 
al Bages
Tram. 314-01155/09
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’obertura d’un servei territorial del Departament de Justícia 
al Berguedà
Tram. 314-01156/09
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’obertura d’un servei territorial del Departament de Justícia 
a Osona
Tram. 314-01157/09
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’obertura d’un servei territorial del Departament de Justícia 
al Solsonès
Tram. 314-01158/09
Formulació p. 94

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’obertura d’un servei territorial del Departament de Justícia 
a l’Alta Ribagorça
Tram. 314-01159/09
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’obertura d’un servei territorial del Departament de Justícia 
a l’Alt Urgell
Tram. 314-01160/09
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’obertura d’un servei territorial del Departament de Justícia 
a la Cerdanya
Tram. 314-01161/09
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’obertura d’un servei territorial del Departament de Justícia 
al Pallars Jussà
Tram. 314-01162/09
Formulació p. 95

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’obertura d’un servei territorial del Departament de Justícia 
al Pallars Sobirà
Tram. 314-01163/09
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’obertura d’un servei territorial del Departament de Justícia 
a la Val d’Aran
Tram. 314-01164/09
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estructura del servei territorial del Departament de Justícia 
a la província de Girona
Tram. 314-01165/09
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estructura del servei territorial del Departament de Justícia 
a la província de Lleida
Tram. 314-01166/09
Formulació p. 96

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estructura del servei territorial del Departament de Justícia 
a la província de Tarrragona
Tram. 314-01167/09
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estructura del servei territorial del Departament de Justícia 
a les Terres de l’Ebre
Tram. 314-01168/09
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius per al canvi d’adscripció del Centre d’Iniciatives per 
a la Reinserció a la Secretaria General del Departament de 
Justícia
Tram. 314-01169/09
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’òrgan que ha d’assumir les competències que estableix 
l’article 36.2 del Decret 166/2008, de reestructuració parcial 
del Departament de Justícia
Tram. 314-01170/09
Formulació p. 97

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
plaça de director o directora del Centre d’Iniciatives per a  
la Reinserció
Tram. 314-01171/09
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’òrgan encarregat de la programació i el seguiment de la 
modernització dels registres civils
Tram. 314-01172/09
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’òrgan que ha de coordinar amb el Centre d’Estudis Jurídics 
i Formació Especialitzada la formació dels responsables de 
serveis comuns
Tram. 314-01173/09
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’òrgan encarregat de la migració dels expedients dels jutjats 
als serveis comuns
Tram. 314-01174/09
Formulació p. 98

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’òrgan encarregat del seguiment i l’avaluació dels estudis 
sobre el funcionament de l’Oficina Judicial
Tram. 314-01175/09
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per al millorament de l’organització de les fiscalies 
i els jutjats de pau
Tram. 314-01176/09
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’òrgan competent per a avaluar el desplegament del nou 
model d’oficina judicial
Tram. 314-01177/09
Formulació p. 99

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’òrgan competent per a avaluar l’establiment dels serveis 
comuns processals
Tram. 314-01178/09
Formulació p. 99
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures per a potenciar el model de medi obert en la 
justícia juvenil
Tram. 314-01179/09
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els convenis amb el poder judicial per a afavorir l’eficiència i 
l’eficàcia de les mesures penals alternatives
Tram. 314-01180/09
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els convenis del Departament de Justícia amb el Consell 
Comarcal de l’Alt Camp relatius a les mesures penals alter-
natives
Tram. 314-01181/09
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els convenis del Departament de Justícia amb el Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà relatius a les mesures penals 
alternatives
Tram. 314-01182/09
Formulació p. 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els convenis del Departament de Justícia amb el Consell 
Comarcal de l’Alt Penedès relatius a les mesures penals al-
ternatives
Tram. 314-01183/09
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els convenis del Departament de Justícia amb el Consell 
Comarcal de l’Alt Urgell relatius a les mesures penals alter-
natives
Tram. 314-01184/09
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els convenis del Departament de Justícia amb el Consell 
Comarcal de l’Alta Ribagorça relatius a les mesures penals 
alternatives
Tram. 314-01185/09
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
convenis del Departament de Justícia amb el Consell Co-
marcal de l’Anoia relatius a les mesures penals alternatives
Tram. 314-01186/09
Formulació p. 101

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
convenis del Departament de Justícia amb el Consell Co-
marcal del Bages relatius a les mesures penals alternatives
Tram. 314-01187/09
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els convenis del Departament de Justícia amb el Consell 
Comarcal del Baix Camp relatius a les mesures penals al-
ternatives
Tram. 314-01188/09
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els convenis del Departament de Justícia amb el Consell 
Comarcal del Baix Ebre relatius a les mesures penals alter-
natives
Tram. 314-01189/09
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els convenis del Departament de Justícia amb el Consell 
Comarcal del Baix Empordà relatius a les mesures penals 
alternatives
Tram. 314-01190/09
Formulació p. 102

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els convenis del Departament de Justícia amb el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat relatius a les mesures penals 
alternatives
Tram. 314-01191/09
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els convenis del Departament de Justícia amb el Consell 
Comarcal del Baix Penedès relatius a les mesures penals 
alternatives
Tram. 314-01192/09
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els convenis del Departament de Justícia amb el Consell 
Comarcal del Barcelonès relatius a les mesures penals al-
ternatives
Tram. 314-01193/09
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els convenis del Departament de Justícia amb el Consell 
Comarcal del Berguedà relatius a les mesures penals alter-
natives
Tram. 314-01194/09
Formulació p. 103

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els convenis del Departament de Justícia amb el Consell 
Comarcal de la Cerdanya relatius a les mesures penals al-
ternatives
Tram. 314-01195/09
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els convenis del Departament de Justícia amb el Consell 
Comarcal de la Conca de Barberà relatius a les mesures 
penals alternatives
Tram. 314-01196/09
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
convenis del Departament de Justícia amb el Consell Co-
marcal del Garraf relatius a les mesures penals alternatives
Tram. 314-01197/09
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els convenis del Departament de Justícia amb el Consell 
Comarcal de les Garrigues relatius a les mesures penals 
alternatives
Tram. 314-01198/09
Formulació p. 104

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els convenis del Departament de Justícia amb el Consell 
Comarcal de la Garrotxa relatius a les mesures penals al-
ternatives
Tram. 314-01199/09
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
convenis del Departament de Justícia amb el Consell Co-
marcal del Gironès relatius a les mesures penals alternatives
Tram. 314-01200/09
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els convenis del Departament de Justícia amb el Consell 
Comarcal del Maresme relatius a les mesures penals alter-
natives
Tram. 314-01201/09
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
convenis del Departament de Justícia amb el Consell Co-
marcal del Montsià relatius a les mesures penals alternatives
Tram. 314-01202/09
Formulació p. 105

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els convenis del Departament de Justícia amb el Consell 
Comarcal de la Noguera relatius a les mesures penals al-
ternatives
Tram. 314-01203/09
Formulació p. 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els convenis del Departament de Justícia amb el Consell 
Comarcal d’Osona relatius a les mesures penals alternatives
Tram. 314-01204/09
Formulació p. 106
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els convenis del Departament de Justícia amb el Consell 
Comarcal del Pallars Sobirà relatius a les mesures penals 
alternatives
Tram. 314-01205/09
Formulació p. 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els convenis del Departament de Justícia amb el Consell 
Comarcal del Pallars Sobirà relatius a les mesures penals 
alternatives
Tram. 314-01206/09
Formulació p. 106

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els convenis del Departament de Justícia amb el Consell 
Comarcal del Pla d’Urgell relatius a les mesures penals al-
ternatives
Tram. 314-01207/09
Formulació p. 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els convenis del Departament de Justícia amb el Consell 
Comarcal del Pla de l’Estany relatius a les mesures penals 
alternatives
Tram. 314-01208/09
Formulació p. 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
convenis del Departament de Justícia amb el Consell Co-
marcal del Priorat relatius a les mesures penals alternatives
Tram. 314-01209/09
Formulació p. 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els convenis del Departament de Justícia amb el Consell 
Comarcal de la Ribera d’Ebre relatius a les mesures penals 
alternatives
Tram. 314-01210/09
Formulació p. 107

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
convenis del Departament de Justícia amb el Consell Co-
marcal del Ripollès relatius a les mesures penals alternatives
Tram. 314-01211/09
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els convenis del Departament de Justícia amb el Consell 
Comarcal del Pallars Sobirà relatius a les mesures penals 
alternatives
Tram. 314-01212/09
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
convenis del Departament de Justícia amb el Consell Co-
marcal del Segrià relatius a les mesures penals alternatives
Tram. 314-01213/09
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
convenis del Departament de Justícia amb el Consell Co-
marcal de la Selva relatius a les mesures penals alternatives
Tram. 314-01214/09
Formulació p. 108

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els convenis del Departament de Justícia amb el Consell 
Comarcal del Solsonès relatius a les mesures penals alter-
natives
Tram. 314-01215/09
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els convenis del Departament de Justícia amb el Consell 
Comarcal del Tarragonès relatius a les mesures penals al-
ternatives
Tram. 314-01216/09
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els convenis del Departament de Justícia amb el Consell 
Comarcal de la Terra Alta relatius a les mesures penals al-
ternatives
Tram. 314-01217/09
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
convenis del Departament de Justícia amb el Consell Co-
marcal de l’Urgell relatius a les mesures penals alternatives
Tram. 314-01218/09
Formulació p. 109

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
convenis del Departament de Justícia amb el Conselh Gene-
rau d’Aran relatius a les mesures penals alternatives
Tram. 314-01219/09
Formulació p. 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els convenis del Departament de Justícia amb el Consell 
Comarcal del Vallès Occidental relatius a les mesures penals 
alternatives
Tram. 314-01220/09
Formulació p. 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els convenis del Departament de Justícia amb el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental relatius a les mesures penals 
alternatives
Tram. 314-01221/09
Formulació p. 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
convenis del Departament de Justícia amb la Diputació de 
Barcelona relatius a les mesures penals alternatives
Tram. 314-01222/09
Formulació p. 110

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
convenis del Departament de Justícia amb la Diputació de 
Girona relatius a les mesures penals alternatives
Tram. 314-01223/09
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
convenis del Departament de Justícia amb la Diputació de 
Lleida relatius a les mesures penals alternatives
Tram. 314-01224/09
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
convenis del Departament de Justícia amb la Diputació de 
Tarragona relatius a les mesures penals alternatives
Tram. 314-01225/09
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
convenis del Departament de Justícia amb la fiscalia relatius 
a les mesures penals alternatives
Tram. 314-01226/09
Formulació p. 111

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els ajuntaments que col·laboren en les activitats relatives 
al compliment de condemnes per mitjà de treballs per a la 
comunitat
Tram. 314-01227/09
Formulació p. 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
model de gestió del Departament de Justícia per a garantir 
la seguretat en les presons
Tram. 314-01228/09
Formulació p. 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
model de gestió del Departament de Justícia per a reduir la 
reincidència i apostar per la reinserció social
Tram. 314-01229/09
Formulació p. 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures que prendrà el Departament de Justícia per a 
revaloritzar la tasca dels funcionaris de presons
Tram. 314-01230/09
Formulació p. 112

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures del Departament de Justícia per a millorar les 
condicions laborals dels funcionaris de presons
Tram. 314-01231/09
Formulació p. 113
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
mecanismes del Departament de Justícia per a incentivar la 
participació dels reclusos en els processos terapèutics
Tram. 314-01232/09
Formulació p. 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data de creació d’un jutjat al Pla d’Urgell
Tram. 314-01233/09
Formulació p. 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data de creació d’un jutjat al Pla de l’Estany
Tram. 314-01234/09
Formulació p. 113

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data de creació d’un jutjat a les Garrigues
Tram. 314-01235/09
Formulació p. 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data de creació d’un jutjat a l’Urgell
Tram. 314-01236/09
Formulació p. 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data de creació d’un jutjat a l’Alta Ribagorça
Tram. 314-01237/09
Formulació p. 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data de creació d’un jutjat al Pallars Sobirà
Tram. 314-01238/09
Formulació p. 114

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data de creació d’un jutjat a la Conca de Barberà
Tram. 314-01239/09
Formulació p. 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data de creació d’un jutjat a la Ribera d’Ebre
Tram. 314-01240/09
Formulació p. 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
poblacions on cal crear jutjats mercantils
Tram. 314-01241/09
Formulació p. 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
presència de les confessions religioses en hospitals i cen-
tres penitenciaris
Tram. 314-01242/09
Formulació p. 115

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el centre penitenciari de règim obert de la Trinitat Vella, de 
Barcelona
Tram. 314-01243/09
Formulació p. 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
protocol d’actuació en casos de grip en l’àmbit penitenciari
Tram. 314-01244/09
Formulació p. 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
contingut i el desplegament del Pla director d’equipaments 
penitenciaris 2004 –2010
Tram. 314-01245/09
Formulació p. 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’habitacions per al tractament dels interns en els 
centres penitenciaris
Tram. 314-01246/09
Formulació p. 116

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el projecte de construcció de la ciutat judicial de Tarragona
Tram. 314-01247/09
Formulació p. 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari per a la construcció i la posada en funcionament 
de la ciutat judicial de Tarragona
Tram. 314-01248/09
Formulació p. 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’increment de places als centres de menors per als anys 
2011 i 2012
Tram. 314-01249/09
Formulació p. 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
posada en funcionament de nous equipaments penitenciaris
Tram. 314-01250/09
Formulació p. 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
finiment de les obres del centre penitenciari preventiu de la 
Zona Franca, de Barcelona
Tram. 314-01251/09
Formulació p. 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
convocatòria per a l’externalització dels serveis de mesures 
penals alternatives
Tram. 314-01252/09
Formulació p. 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
regulació estatal de l’externalització dels serveis de mesures 
penals alternatives
Tram. 314-01253/09
Formulació p. 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’externalització de les mesures penals alternatives d’acord 
amb el que estableix el Reglament d’organització i funciona-
ment dels serveis d’execució penal a Catalunya
Tram. 314-01254/09
Formulació p. 118

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
idoneïtat del delegat o la delegada d’execució de mesures 
per a signar els informes adreçats a jutges i tribunals
Tram. 314-01255/09
Formulació p. 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
destinació dels funcionaris encarregats dels informes adre-
çats a jutges i tribunals abans que s’externalitzin els serveis 
de mesures penals alternatives
Tram. 314-01256/09
Formulació p. 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els col·lectius que participen en l’àmbit funcional d’execució 
penal del Departament de Justícia
Tram. 314-01257/09
Formulació p. 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris per a informar les fiscalies superiors sobre l’externa-
lització dels serveis de mesures penals alternatives
Tram. 314-01258/09
Formulació p. 119

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els  
mecanismes per a informar les fiscalies superiors sobre l’ex-
ternalització dels serveis de mesures penals alternatives
Tram. 314-01259/09
Formulació p. 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cost de l’externalitzacio dels serveis de mesures penals 
alternatives
Tram. 314-01260/09
Formulació p. 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
model de justícia de pau del segle xxi
Tram. 314-01261/09
Formulació p. 120

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
cursos adreçats als jutges de pau
Tram. 314-01262/09
Formulació p. 120
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
control del personal funcionari dels jutjats de pau i del per-
sonal de les agrupacions de les secretaries
Tram. 314-01263/09
Formulació p. 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les modificacions legislatives amb relació a la reincidència 
delictiva
Tram. 314-01264/09
Formulació p. 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió del grau d’execució dels equipaments judicials en 
construcció per al 2011
Tram. 314-01265/09
Formulació p. 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a la modernització tecnològica de l’Administra-
ció de Justícia i sobre el programa e-justícia.cat
Tram. 314-01266/09
Formulació p. 121

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures penals alternatives previstes
Tram. 314-01267/09
Formulació p. 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de personal per als centres penitenciaris per al 2011
Tram. 314-01268/09
Formulació p. 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de personal dedicat a mesures penals alternatives 
per al 2011
Tram. 314-01269/09
Formulació p. 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures per a incentivar l’ús del català a les oficines ju-
dicials
Tram. 314-01270/09
Formulació p. 122

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
incentivació dels jutjats especialitzats en violència domès-
tica
Tram. 314-01271/09
Formulació p. 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures per a pal·liar l’excés de treball en el nou model 
judicial
Tram. 314-01272/09
Formulació p. 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures per a continuar el procés d’informatització de 
l’Administració de justícia
Tram. 314-01273/09
Formulació p. 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els criteris per a determinar la relació de llocs de treball del 
Departament de Justícia
Tram. 314-01274/09
Formulació p. 123

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures per a pal·liar l’absentisme laboral en els centres 
penitenciaris
Tram. 314-01275/09
Formulació p. 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
funcionaris interins de l’Administració de justícia
Tram. 314-01276/09
Formulació p. 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
protocols d’atenció a les internes dels centres penitenciaris 
en els supòsits d’interrupció voluntària de l’embaràs
Tram. 314-01277/09
Formulació p. 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els protocols d’atenció a les internes dels centres de justícia 
juvenil en els supòsits d’interrupció voluntària de l’embaràs
Tram. 314-01278/09
Formulació p. 124

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a evitar la fugida dels presos custodiats per la 
policia fora dels recintes penitenciaris
Tram. 314-01279/09
Formulació p. 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
millorament dels protocols de custòdia de presos fora dels 
recintes penitenciaris
Tram. 314-01280/09
Formulació p. 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
implementació d’un pla d’informatització de les fases pro-
cessals per a connectar els jutjats i els tribunals penals
Tram. 314-01281/09
Formulació p. 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a reduir l’excés de treball dels jutjats de Bar-
celona
Tram. 314-01282/09
Formulació p. 125

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els plans de formació del personal interí dels jutjats penals 
d’executòries per als anys 2011 i 2012
Tram. 314-01283/09
Formulació p. 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures de reforç per a evitar el col·lapse dels jutjats penals
Tram. 314-01284/09
Formulació p. 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
innovacions en els criteris per a determinar els treballs de  
les mesures penals alternatives
Tram. 314-01285/09
Formulació p. 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
saturació a les presons causada per la legislació penal
Tram. 314-01286/09
Formulació p. 126

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
nous mitjans per a controlar l’absentisme laboral als jutjats 
i als tribunals
Tram. 314-01287/09
Formulació p. 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
plantilla del personal funcionari del Jutjat Mercantil de Lleida 
el 2011
Tram. 314-01288/09
Formulació p. 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari de la construcció i la posada en funcionament de 
la ciutat judicial de Tarragona
Tram. 314-01289/09
Formulació p. 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
indicadors d’eficiència per a dur a terme l’estructuració del 
Departament de Justícia
Tram. 314-01290/09
Formulació p. 127

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la interlocució entre el Departament de Justícia i el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya
Tram. 314-01291/09
Formulació p. 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la interlocució entre el Departament de Justícia i la Fiscalia 
Superior de Catalunya
Tram. 314-01292/09
Formulació p. 128
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
interlocució entre el Departament de Justícia i els jutjats de 
vigilància penitenciària
Tram. 314-01293/09
Formulació p. 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
interlocució entre el Departament de Justícia i la Fiscalia de 
Vigilància Penitenciària
Tram. 314-01294/09
Formulació p. 128

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
interlocució entre el Departament de Justícia i el Departa-
ment d’Ensenyament
Tram. 314-01295/09
Formulació p. 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la interlocució entre el Departament de Justícia i el Consell 
d’Europa
Tram. 314-01296/09
Formulació p. 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la interlocució entre el Departament de Justícia i el Comitè 
d’Europa de Probation
Tram. 314-01297/09
Formulació p. 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la interlocució entre el Departament de Justícia i el Fòrum 
Europeu de la Mediació
Tram. 314-01298/09
Formulació p. 129

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les condicions singulars de comandament que donen lloc a 
tractament econòmic de la Direcció General de Recursos i 
Règim Penitenciari
Tram. 314-01299/09
Formulació p. 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
convenis amb els col·legis professionals d’advocats relatius 
al torn d’ofici
Tram. 314-01300/09
Formulació p. 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els convenis amb els col·legis professionals de procuradors 
relatius al torn d’ofici
Tram. 314-01301/09
Formulació p. 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari d’inauguració del centre penitenciari Puig de les 
Basses, de Figueres (Alt Empordà)
Tram. 314-01302/09
Formulació p. 130

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el calendari d’inauguració del centre penitenciari d’Enric, al 
Catllar (Tarragonès)
Tram. 314-01303/09
Formulació p. 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el calendari d’inici de les obres del centre penitenciari Els 
Plans, de Tàrrega (Urgell)
Tram. 314-01304/09
Formulació p. 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
inspeccions, els expedients, les sancions i les infraccions 
comeses de les residències per a gent gran de titularitat 
municipal a Barcelona el 2009 i el 2010
Tram. 314-01305/09
Formulació p. 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds de prestació econòmica per infant menor de tres 
anys a càrrec presentades del 2007 ençà
Tram. 314-01306/09
Formulació p. 131

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
sol·licituds de prestació econòmica per infant menor de sis 

anys a càrrec per a les famílies nombroses i monoparentals 
presentades del 2007 ençà
Tram. 314-01307/09
Formulació p. 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions a l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron, de 
Barcelona, relatives al Pla d’execució d’inversions en infra-
estructures sanitàries 2004-2012
Tram. 314-01308/09
Formulació p. 132

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions a l’Hospital del Mar, de Barcelona, relatives 
al Pla d’execució d’inversions en infraestructures sanitàries 
2004-2012
Tram. 314-01309/09
Formulació p. 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de 
Barcelona, relatives al Pla d’execució d’inversions en infra-
estructures sanitàries 2004-2012
Tram. 314-01310/09
Formulació p. 133

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions a l’Hospital Clínic de Barcelona relatives al 
Pla d’execució d’inversions en infraestructures sanitàries 
2004-2012
Tram. 314-01311/09
Formulació p. 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions al Parc Sanitari Pere Virgili, de Barcelona, 
relatives al Pla d’execució d’inversions en infraestructures 
sanitàries 2004-2012
Tram. 314-01312/09
Formulació p. 134

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estació de rodalia de Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 314-01313/09
Formulació p. 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ús de la targeta rosa per a accedir a la primera zona del 
servei de rodalia de Renfe
Tram. 314-01314/09
Formulació p. 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assistència del secretari general de la Presidència a la reu-
nió del Govern del 29 de desembre de 2010
Tram. 314-01315/09
Formulació p. 135

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assistència del secretari general de la Presidència a la reu-
nió del Govern del 4 de gener de 2011
Tram. 314-01316/09
Formulació p. 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assistència del secretari general de la Presidència a la reu-
nió del Govern de l’11 de gener de 2011
Tram. 314-01317/09
Formulació p. 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assistència del secretari general de la Presidència a la reu-
nió del Govern del 18 de gener de 2011
Tram. 314-01318/09
Formulació p. 136

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assistència del secretari general de la Presidència a la reu-
nió del Govern del 25 de gener de 2011
Tram. 314-01319/09
Formulació p. 137

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assistència del secretari general de la Presidència a la reu-
nió del Govern del 28 de gener de 2011
Tram. 314-01320/09
Formulació p. 137
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assistència del secretari general de la Presidència a la reu-
nió del Govern de l’1 de febrer de 2011
Tram. 314-01321/09
Formulació p. 137

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assistència del secretari general de la Presidència a la reu-
nió del Govern del 8 de febrer de 2011
Tram. 314-01322/09
Formulació p. 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assistència del secretari general de la Presidència a la reu-
nió del Govern del 15 de febrer de 2011
Tram. 314-01323/09
Formulació p. 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
desenvolupament del preacord amb Ryanair del desembre 
del 2010
Tram. 314-01324/09
Formulació p. 138

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el compliment del preacord amb Ryanair del desembre del 
2010
Tram. 314-01325/09
Formulació p. 139

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les gestions per a evitar la reducció dels vols de Ryanair a 
l’aeroport de Girona
Tram. 314-01326/09
Formulació p. 139

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’impacte econòmic a les comarques gironines de la reduc-
ció de vols de Ryanair
Tram. 314-01327/09
Formulació p. 140

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
inclusió de la construcció d’un edifici per al centre d’atenció 
primària de Pineda de Mar (Maresme) en les inversions pre-
vistes pel Departament de Salut
Tram. 314-01328/09
Formulació p. 140

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
inclusió de la construcció d’un edifici per a un centre d’ur-
gències i d’atenció primària a Pineda de Mar (Maresme) en 
les inversions previstes pel Departament de Salut
Tram. 314-01329/09
Formulació p. 140

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ampliació dels espais destinats al consultori de Poblenou, a 
Pineda de Mar (Maresme)
Tram. 314-01330/09
Formulació p. 141

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
termini de llista d’espera per a derivacions del centre d’aten-
ció primària de Pineda de Mar (Maresme) als serveis mèdics 
especialitzats de l’Hospital Comarcal Sant Jaume, de Cale-
lla (Maresme)
Tram. 314-01331/09
Formulació p. 141

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la construcció del nou edifici de l’Hospital Comarcal Sant 
Jaume de Calella (Maresme)
Tram. 314-01332/09
Formulació p. 141

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures previstes per a ésser referents en el compliment de 
la Convenció Internacional sobre els Drets dels Infants
Tram. 314-01333/09
Formulació p. 142

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ampliació dels recursos residencials per a l’atenció a in-
fants i adolescents
Tram. 314-01334/09
Formulació p. 142

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
zones que requereixen una atenció especial per a establir 
programes de prevenció i atenció a infants d’especial risc 
social
Tram. 314-01335/09
Formulació p. 142

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
unitats convivencials d’acció educativa que es preveu crear 
el 2011
Tram. 314-01336/09
Formulació p. 142

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
programes que es preveu impulsar per a prevenir la vulne-
ració dels drets dels infants en l’ús de les noves tecnologies
Tram. 314-01337/09
Formulació p. 143

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
estratègies que es preveu impulsar per als joves extutelats
Tram. 314-01338/09
Formulació p. 143

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les estratègies d’atenció previstes per als menors no acom-
panyats
Tram. 314-01339/09
Formulació p. 143

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les obres de reforma del parc de bombers de Sant Feliu de 
Boixalleu i Hostalric (Selva)
Tram. 314-01340/09
Formulació p. 143

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les obres de reforma del parc de bombers de Torroella de 
Montgrí (Baix Empordà)
Tram. 314-01341/09
Formulació p. 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció del parc de bombers d’Olot (Garrotxa)
Tram. 314-01342/09
Formulació p. 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció del parc de bombers de Santa Llogaia d’Àlgue-
ma (Alt Empordà)
Tram. 314-01343/09
Formulació p. 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius pels quals s’han aturat les intervencions de cirurgia 
cardíaca a l’Hospital Josep Trueta, de Girona
Tram. 314-01344/09
Formulació p. 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Pla director de malalties circulatòries de l’hemodinàmica i la 
cirurgia cardíaca de l’Hospital Josep Trueta, de Girona
Tram. 314-01345/09
Formulació p. 145

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la valoració de la Central de Resultats de la Xarxa Sanitària 
d’Utilització Pública amb relació al sector sanitari de la pro-
víncia de Girona
Tram. 314-01346/09
Formulació p. 145

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les reunions del Departament de Salut amb diverses entitats 
sanitàries per a informar-los sobre el tancament del Servei 
de Cirurgia Cardíaca de l’Hospital Josep Trueta, de Girona
Tram. 314-01347/09
Formulació p. 145

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les obres de remodelació de l’Institut Pau Vila del barri de 
Gràcia de Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 314-01348/09
Formulació p. 145
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
posada en funcionament del centre d’atenció primària del 
barri de Gràcia de Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 314-01349/09
Formulació p. 146

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció d’un institut a Barberà del Vallès (Vallès Occi-
dental)
Tram. 314-01350/09
Formulació p. 146

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la construcció del centre Marta Mata de Barberà del Vallès 
(Vallès Occidental)
Tram. 314-01351/09
Formulació p. 146
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.25. PREGUNTES AL GOVERN

1.25.05. PREGUNTES ORALS EN EL PLE

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre el desplegament del Siste-
ma Català d’Autonomia i Atenció a la Depen-
dència
Tram. 310-00011/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 6, tinguda el dia 23.02.2011 
(DSPC-P 7).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les retallades pressupostàries 
en el Departament d’Ensenyament
Tram. 310-00012/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 6, tinguda el dia 23.02.2011 
(DSPC-P 7).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les prioritats en matèria d’infra-
estructures
Tram. 310-00013/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 6, tinguda el dia 23.02.2011 
(DSPC-P 7).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el canal Segarra-Garrigues
Tram. 310-00014/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 6, tinguda el dia 23.02.2011 
(DSPC-P 7).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els objectius de l’Acord per la 
cultura
Tram. 310-00015/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 6, tinguda el dia 23.02.2011 
(DSPC-P 7).

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre les accions del Departament 
de Territori i Sostenibilitat amb relació a la 
construcció del Quart Cinturó
Tram. 310-00016/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 6, tinguda el dia 23.02.2011 
(DSPC-P 7).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les actuacions per a fer efectiva 
la simplificació administrativa per a les em-
preses
Tram. 310-00017/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 6, tinguda el dia 23.02.2011 
(DSPC-P 7).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les mesures per a enfortir la col-
laboració entre els cossos de seguretat que 
actuen a Catalunya
Tram. 310-00018/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 6, tinguda el dia 23.02.2011 
(DSPC-P 7).
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Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre els crite-
ris de les retallades pressupostàries
Tram. 317-00011/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 6, tinguda el dia 23.02.2011 
(DSPC-P 7).

Pregunta al president de la Generalitat 
a respondre oralment en el Ple sobre els 
anuncis d’ajustos pressupostaris i sobre la 
confiança dels ciutadans en el Govern
Tram. 317-00012/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 6, tinguda el dia 23.02.2011 
(DSPC-P 7).

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre el pro-
cés de reordenació de les caixes d’estalvis i 
la reforma del sistema financer
Tram. 317-00013/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 6, tinguda el dia 23.02.2011 
(DSPC-P 7).

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les prioritats amb relació a les 
mesures de suport a les empreses del sec-
tor aeri
Tram. 310-00019/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 6, tinguda el dia 23.02.2011 
(DSPC-P 7).

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre la priori-
tat d’una llei electoral
Tram. 317-00008/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 6, tinguda el dia 23.02.2011 
(DSPC-P 7).

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre les me-
sures per a fomentar l’economia productiva
Tram. 317-00009/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 6, tinguda el dia 23.02.2011 
(DSPC-P 7).

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre les reta-
llades pressupostàries en educació
Tram. 317-00010/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 6, tinguda el dia 23.02.2011 
(DSPC-P 7).
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permeti analitzar acuradament i exhaustiva les apari-
cions de líders o representants d’un partit polític o de 
qualsevol altre col·lectiu, ja siguin representants empre-
sarials, sindicals, de moviments socials o culturals, s’ha 
pogut comprovar que TV3 va donar cobertura informa-
tiva a l’anunci de la Sra. Montserrat Tura de concórrer a 
les eleccions primàries a l’alcaldia de Barcelona.

Aquestes informacions corresponen a: 

– l’anunci pròpiament dit, el vespre del dia 12 i durant el 
dia 13 de gener; 

– a la trobada dels dos aspirants amb el primer secretari 
del PSC, José Montilla, el dia 14 de gener; 

– a la primera trobada pública de tots dos candidats el 
dia 17 de gener; 

– a la presentació de la campanya de la candidata Mont-
serrat Tura el dia 26 de gener; 

– a l’inici de la campanya per les primàries, el 4 de fe-
brer,

– i al primer i segon debats cara a cara el 5 i 7 de febrer.

No obstant això, si es pren en consideració allò que diu 
la lletra c de l’Article 10 de la Llei 2/2000, de 4 de maig, 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, quant a l’ob-
servança del pluralisme i, com a conseqüència d’això, 
l’existència dels informes periòdics sobre l’observança 
del pluralisme a la televisió del Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya (CAC), que són públics a través del web de  
la institució (www.cac.cat), TVC reconeix la vàlua 
d’aquests informes que donen resposta a la pregunta 
plantejada i amplien també la informació a altres canals 
de ràdio i de televisió de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals (33, 3/24 i Catalunya Ràdio).

Barcelona, 9 de febrer de 2011

Enric Marín i Otto

1.27. CONTROL PARLAMENTARI DE 
LA CORPORACIÓ CATALANA DE 
MITJANS AUDIOVISUALS

1.27.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals a respondre per escrit sobre el trac-
tament informatiu a Televisió de Catalunya 
de la presentació de la nova candidata del 
Partit dels Socialistes de Catalunya a l’alcal-
dia de Barcelona
Tram. 325-00009/09

Resposta del president del Consell de Go-
vern
Reg. 2463 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Per donar compliment a allò que disposa l’article 173 i 
per remissió, el 144 del Reglament del Parlament sobre 
preguntes amb resposta per escrit i, en concret, en res-
posta a la pregunta escrita núm. 325-00009/09 presen-
tada pel diputat Santi Rodríguez, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, sobre: 

– Quin ha estat el tractament que Televisió de Catalunya 
ha donat a l’anunci de l’H. Sra. Montserrat Tura de con-
córrer a unes eleccions primàries per ser la candidata del 
PSC a l’alcaldia de Barcelona, des del seu anunci fins a 
l’actualitat?

Resposta

A TV3 les notícies se seleccionen seguint criteris pro-
fessionals d’actualitat, novetat, proximitat i interès in-
formatiu, però també tenen molt en compte la pluralitat 
política i social. Aquest respecte ha estat constantment 
reconegut pels informes del CAC que han refermat els 
mitjans públics de la CCMA com els més plurals i im-
parcials. Cap informe del CAC sobre l’observança del 
pluralisme a la televisió i a la ràdio ha fet cap recrimina-
ció, indicació o advertiment a TVC.

D’altra banda, també cal destacar que, any rere any, els 
Estudis d’Opinió Pública sobre els mitjans audiovisu-
als, realitzats pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya, 
posen de manifest que TV3 és la cadena preferida pels 
catalans a l’hora de buscar informació, la que informa 
millor i també la que els catalans consideren política-
ment més imparcial.

Dit això, el tractament de l’anunci de Sra. Montserrat 
Tura de concórrer a unes eleccions primàries a l’alcaldia 
de Barcelona s’ha fet atenent a aquests criteris que han 
estat reconeguts pel CAC.

Amb això, i malgrat que Televisió de Catalunya (TVC) 
no disposa dels mitjans tècnics i humans necessaris per 
dur a terme un estudi d’aquestes característiques, que 
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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. PREGUNTES AL GOVERN

3.25.05. PREGUNTES ORALS EN EL PLE

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre el desplegament del Siste-
ma Català d’Autonomia i Atenció a la Depen-
dència
Tram. 310-00011/09

Anunci
Pere Bosch Cuenca, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2527 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 21.02.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat, Anna Simó i Castelló, por-
taveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 141  
i 142 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent al Govern de la Generalitat per tal que els sigui 
resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquests diputats i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quines previsions té el Govern de la Generalitat en 
relació al desplegament del Sistema Català d’Autonomia 
Personal i Atenció a la Dependència?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2011

Pere Bosch Cuenca Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les retallades pressupostàries 
en el Departament d’Ensenyament
Tram. 310-00012/09

Anunci
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 2535 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 21.02.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb allò que preveu l’article 141 del 
Reglament de la Cambra, formula la següent pregunta al 
Consell Executiu per tal que sigui contestada oralment 
en el Ple.

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

2.25. PREGUNTES AL GOVERN

2.25.05. PREGUNTES ORALS EN EL PLE

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre la cessió d’urnes per a la con-
sulta sobre la independència que està pre-
vist de fer a Barcelona
Tram. 310-00009/09

Retirada
Reg. 2562 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

Retirada: Albert Rivera Díaz, del Subgrup Parlamentari 
Ciutadans
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– Quin és el capteniment del Govern en relació al procés 
del canal Segarra-Garrigues?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2011

Miquel Iceta Llorens
Portaveu del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre els objectius de l’Acord per la 
cultura
Tram. 310-00015/09

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 2542 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 21.02.2011

A la Mesa del Parlament

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

– Quins són els objectius i els principals punts que el 
Govern planteja en el marc de l’anunciat Acord per la 
Cultura?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2010

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en el Ple sobre les accions del Departament 
de Territori i Sostenibilitat amb relació a la 
construcció del Quart Cinturó
Tram. 310-00016/09

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 2543 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 21.02.2011

A la Mesa del Parlament

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

– Quin és el posicionament del govern en relació a la 
construcció de l’eix viari conegut com el Quart Cinturó 
i quines accions s’estan duent a terme des de la Conse-

– Quin és el capteniment del govern en relació a les reta-
llades previstes per al departament d’ensenyament?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2011

Dolors Camats Luis 
Diputada

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les prioritats en matèria d’infra-
estructures
Tram. 310-00013/09

Anunci
Miquel Iceta i Llorens, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 2539 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 21.02.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– Quin és el capteniment del Govern en relació a les pri-
oritats en matèria de política d’infraestructures a Catalu-
nya en els propers anys?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2011

Miquel Iceta Llorens
Portaveu del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre el canal Segarra-Garrigues
Tram. 310-00014/09

Anunci
Miquel Iceta i Llorens, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 2540 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 21.02.2011

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamen-
tari: 
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– ¿Qué medidas tiene previsto adoptar el Gobierno para 
fortalecer la colaboración y cooperación entre los distin-
tos cuerpos de seguridad que actúan en Cataluña?

Palau del Parlament, 21 de febrero de 2011

Carmen de Rivera Pla
Portavoz adjunto del SP C’s

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les prioritats amb relació a les 
mesures de suport a les empreses del sec-
tor aeri
Tram. 310-00019/09

Anunci
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 2547 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 21.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, diputat del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveu el Reglament de la Cambra, presenta la se-
güent pregunta al Govern de la Generalitat per tal que li 
sigui contestada oralment en el Ple que s’ha de celebrar 
el proper dia 23 de febrer d’enguany: 

– Quines són les prioritats del Govern de la Generalitat 
pel que fa a les mesures de suport a les empreses del sec-
tor aeri a Catalunya?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Diputat del GP del PPC

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre la situ-
ació política
Tram. 317-00008/09

Anunci
Albert Rivera Díaz, del Subgrup 
Parlamentari Ciutadans
Reg. 2072 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 21.02.2011

A la Mesa del Parlament de Catalunya

Albert Rivera Díaz, portavoz del Subgrupo Parlamenta-
rio Ciutadans (C’s), de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 141 y 142.2 del Reglamento de la Cámara, pre-
senta la siguiente pregunta para que sea respondida oral-
mente por el presidente ante el Pleno.

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

lleria de Territori i Sostenibilitat per tal de que el titular 
d’aquesta infraestructura la dugui a terme?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2010

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les actuacions per a fer efectiva 
la simplificació administrativa per a les em-
preses
Tram. 310-00017/09

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 2544 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 21.02.2011

A la Mesa del Parlament

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

– Quines son les actuacions previstes i que s’implemen-
taran per fer efectiva la simplificació administrativa per 
a les empreses?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2010

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
el Ple sobre les mesures per a enfortir la col-
laboració entre els cossos de seguretat que 
actuen a Catalunya
Tram. 310-00018/09

Anunci
Carmen de Rivera i Pla, del Subgrup 
Parlamentari Ciutadans
Reg. 2545 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 21.02.2011

A la Mesa del Parlamento de Cataluña

Carmen de Rivera Pla, portavoz-adjunto del Subgrupo 
Parlamentario Ciutadans (C’s), de acuerdo con lo esta-
blecido en los artículos 141 y 142 del Reglamento de la 
Cámara, presenta la siguiente pregunta para que sea res-
pondida oralmente por el Gobierno ante el pleno.

Interesa saber a esta diputada y a su Subgrupo Parlamen-
tario:
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– Quina opinió li mereixen al Molt Honorable President 
de la Generalitat els darrers esdeveniments polítics suc-
ceïts a Catalunya?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre la situ-
ació política
Tram. 317-00011/09

Anunci
Joan Herrera Torres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 2534 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 21.02.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2011

Joan Herrera i Torres
President

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre la situ-
ació política
Tram. 317-00012/09

Anunci
Miquel Iceta i Llorens, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 2538 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 21.02.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

– ¿Cuál es su opinión sobre la situación política actual 
en Cataluña?

Palau del Parlament, 15 de febrero de 2011

Albert Rivera Díaz
Portavoz del SP C’s

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre la situ-
ació política
Tram. 317-00009/09

Anunci
Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 2498 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 21.02.2011

A la Mesa del Parlament

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, presidenta del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
ment, d’acord amb el que disposa l’article 142 del Regla-
ment de la Cambra, formula la següent pregunta al Molt 
Honorable President de la Generalitat per tal que sigui 
contestada oralment en el proper ple que s’ha de celebrar 
els dies 23 i 24 de febrer d’enguany: 

– Quina valoració fa el Molt Honorable President de la 
Generalitat de la situació política a Catalunya?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez
Presidenta del GP PPC

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre els dar-
rers esdeveniments polítics
Tram. 317-00010/09

Anunci
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2526 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 21.02.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 142 del Reglament del Parlament, 
formula la pregunta següent al president de la Generali-
tat per tal que li sigui resposta oralment en el Ple.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 
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sigui contestada oralment en la Comissió d’Afers Insti-
tucionals

– 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 
lectura ètnico-religiosa del conflicte entre Israel i Pales-
tina?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2011

Joan Herrera Torres Jaume Bosch i Mestres
Diputat Diputat

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els motius dels ciutadans 
per a manifestar-se en contra de l’atac de 
l’exèrcit d’Israel a Gaza
Tram. 311-00154/09

Anunci
Joan Herrera Torres, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1755 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 18.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Joan Herrera Torres i Jaume Bosch i Mestres, 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 d’Afers Insti-
tucionals

– 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

Joan Herrera Torres Jaume Bosch i Mestres
Diputat Diputat

– Quina és la valoració del Molt Honorable President de 
la Generalitat sobre la situació política actual?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2011

Miquel Iceta Llorens
Portaveu del GP SOC

Pregunta al president de la Generalitat a 
respondre oralment en el Ple sobre els dar-
rers esdeveniments polítics
Tram. 317-00013/09

Anunci
Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 2541 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 21.02.2011

A la Mesa del Parlament

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

– Quina és l’opinió del Molt Honorable President en re-
lació als darrers esdeveniments de l’actualitat política?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

3.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el diàleg amb l’Associació 
Catalana de Jueus i Palestins - Junts
Tram. 311-00153/09

Anunci
Joan Herrera Torres, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1754 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 18.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Joan Herrera Torres i Jaume Bosch i Mestres, 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 
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lana», molt més nombrosa, n’ha rebut aproximadament 
la meitat?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2011

Joan Herrera Torres  Jaume Bosch i Mestres
Diputat  Diputat

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les declaracions de la vi-
cepresidenta del Govern sobre la comunitat 
jueva catalana
Tram. 311-00157/09

Anunci
Joan Herrera Torres, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1758 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 18.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Joan Herrera Torres i Jaume Bosch i Mestres, 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 d’Afers Insti-
tucionals

– 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

Joan Herrera Torres  Jaume Bosch i Mestres
Diputat  Diputat

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de llocs de treball 
afectats per l’acord de suspensió de noves 
ofertes públiques d’ocupació
Tram. 311-00158/09

Anunci
Joan Herrera Torres, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1759 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 18.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Joan Herrera Torres i Jaume Bosch i Mestres, diputats 
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), d’acord amb 

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els ajuts a la comunitat jue-
va catalana
Tram. 311-00155/09

Anunci
Joan Herrera Torres, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1756 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 18.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Joan Herrera Torres i Jaume Bosch i Mestres, 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 d’Afers Insti-
tucionals

– 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

Joan Herrera Torres  Jaume Bosch i Mestres
Diputat  Diputat

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els ajuts atorgats a les co-
munitats jueva i musulmana catalanes
Tram. 311-00156/09

Anunci
Joan Herrera Torres, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1757 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 18.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Joan Herrera Torres i Jaume Bosch i Mestres, 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 d’Afers Insti-
tucionals

– 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-
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la institucionalitat del fet de 
posposar el nomenament del secretari o se-
cretària de Seguretat per motius electorals
Tram. 311-00173/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1908 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

– Considera el Govern una conducta institucionalment 
correcte que es posposi el nomenament del nou Secretari 
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 oralment 
en comissió sobre l’ajornament del nomena-
ment del secretari o secretària de Seguretat 
i les declaracions del conseller d’Interior
Tram. 311-00174/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1909 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

– 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 

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 d’Afers Insti-
tucionals

– 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’ocupació?

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2011

Joan Herrera Torres  Jaume Bosch i Mestres
Diputat  Diputat

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els motius del conseller 
d’Interior per a no haver nomenat encara un 
secretari o secretària de Seguretat
Tram. 311-00172/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1907 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

– Atès que el Molt Honorable President de la Generali-
tat 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 Seguretat i 
va expressar el seu desig que les preguntes sobre aquesta 
qüestió fossin adreçades al Conseller d’Interior que és 
qui ha de proposar el nomenament. Quins són els mo-
tius 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
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la idoneïtat per al càrrec del 
secretari de Seguretat nomenat per l’anteri-
or conseller d’Interior
Tram. 311-00176/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1911 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

– 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 oralment en 
comissió sobre les actuacions de la Direc-
ció General de Tributs en matèria d’espec-
tacles mentre n’ha tingut les competències
Tram. 311-00177/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1917 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

– 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 

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 oralment en 
comissió sobre el nomenament del vicepre-
sident de la Comissió d’Interior del qual s’ha 
anunciat que serà nomenat secretari de Se-
guretat
Tram. 311-00175/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1910 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

– 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
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– 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 oralment en 
comissió sobre el motiu del conseller d’Inte-
rior per a votar a favor d’un decret que dei-
xava el Departament sense competències 
fonamentals per a la política de seguretat 
pública
Tram. 311-00180/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1920 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

– 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

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 oralment en 
comissió sobre el motiu per a retornar les 
competències en matèria d’espectacles al 
Departament d’Interior
Tram. 311-00178/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1918 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

– 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

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la persona responsable 
de traspassar les competències en matèria 
d’espectacles al Departament d’Economia i 
Coneixement
Tram. 311-00179/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1919 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa (ICV-EUiA), d’acord amb allò que preveu l’ar-
ticle 143 del Reglament de la Cambra, formula la següent 
pregunta al Govern per tal que sigui contestada oralment 
en la Comissió d’Interior
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– Quines mesures preveu adoptar el Govern per millorar 
el suport econòmic als ajuntaments?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2011

Joan Herrera Torres  Jaume Bosch i Mestres
Diputat  Diputat

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el calendari per al desplega-
ment de les lleis derivades de l’Estatut rela-
tives al món local
Tram. 311-00185/09

Anunci
Joan Herrera Torres, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1969 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 18.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Joan Herrera Torres i Jaume Bosch i Mestres, 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, formulen la següent pregunta al Govern per tal que 
sigui contestada oralment en la Comissió d’Afers Insti-
tucionals

– Quin calendari preveu el Govern per a desplegar les lleis 
derivades de l’Estatut que fan referència al món local?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2011

Joan Herrera Torres  Jaume Bosch i Mestres
Diputat  Diputat

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’efecte de la retallada pres-
supostària en les transferències als ens lo-
cals
Tram. 311-00186/09

Anunci
Joan Herrera Torres, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1970 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 18.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Joan Herrera Torres i Jaume Bosch i Mestres, 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, formulen la següent pregunta al Govern per tal que 

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el trasllat del Parc de Bom-
bers de la Generalitat de Sant Feliu de Llo-
bregat (Baix Llobregat) per a situar-hi dos 
edificis nous
Tram. 311-00181/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1921 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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 oralment en 
comissió sobre les mesures per a millorar el 
suport econòmic als ajuntaments
Tram. 311-00184/09

Anunci
Joan Herrera Torres, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1968 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 18.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Joan Herrera Torres i Jaume Bosch i Mestres, 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, formulen la següent pregunta al Govern per tal que 
sigui contestada oralment en la Comissió d’Afers Insti-
tucionals
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sigui contestada oralment en la Comissió d’Afers Insti-
tucionals

– Quin programa d’actuació preveu el Govern que de-
senvolupi la Subdirecció General de Participació Ciuta-
dana?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2011

Joan Herrera Torres  Jaume Bosch i Mestres
Diputat  Diputat

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’aplicació de la Llei 30/2010, 
de vegueries
Tram. 311-00189/09

Anunci
Joan Herrera Torres, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1973 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 18.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Joan Herrera Torres i Jaume Bosch i Mestres, 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, formulen la següent pregunta al Govern per tal que 
sigui contestada oralment en la Comissió d’Afers Insti-
tucionals

– Com preveu aplicar el Govern la Llei de vegueries?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2011

Joan Herrera Torres  Jaume Bosch i Mestres
Diputat  Diputat

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les reunions amb els repre-
sentants sindicals prèvies a la retallada de 
l’oferta pública d’ocupació
Tram. 311-00190/09

Anunci
Joan Herrera Torres, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1974 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 18.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Joan Herrera Torres i Jaume Bosch i Mestres, 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, formulen la següent pregunta al Govern per tal que 

sigui contestada oralment en la Comissió d’Afers Insti-
tucionals

– Com afectarà a les transferències als ens locals la reta-
llada anunciada del pressupost de la Generalitat?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2011

Joan Herrera Torres  Jaume Bosch i Mestres
Diputat  Diputat

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el programa d’actuació de la 
Direcció General de la Memòria Democràtica
Tram. 311-00187/09

Anunci
Joan Herrera Torres, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1971 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 18.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Joan Herrera Torres i Jaume Bosch i Mestres, 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, formulen la següent pregunta al Govern per tal que 
sigui contestada oralment en la Comissió d’Afers Insti-
tucionals

– Quin programa d’actuació preveu el Govern que desen-
volupi la Direcció General de la Memòria Democràtica?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2011

Joan Herrera Torres  Jaume Bosch i Mestres
Diputat  Diputat

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el programa d’actuació de la 
Subdirecció General de Participació Ciuta-
dana
Tram. 311-00188/09

Anunci
Joan Herrera Torres, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1972 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 18.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Joan Herrera Torres i Jaume Bosch i Mestres, 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, formulen la següent pregunta al Govern per tal que 
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la modificació de la Llei 
13/2007, del Memorial Democràtic
Tram. 311-00192/09

Anunci
Joan Herrera Torres, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1976 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 18.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Joan Herrera Torres i Jaume Bosch i Mestres, 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, formulen la següent pregunta al Govern per tal que 
sigui contestada oralment en la Comissió d’Afers Insti-
tucionals

– Preveu el Govern enviar al Parlament un projecte de 
llei derogant o modificant la Llei del Memorial Demo-
cràtic?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2011

Joan Herrera Torres  Jaume Bosch i Mestres
Diputat  Diputat

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el programa d’actuació del 
Memorial Democràtic
Tram. 311-00193/09

Anunci
Joan Herrera Torres, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1977 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 18.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Joan Herrera Torres i Jaume Bosch i Mestres, 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, formulen la següent pregunta al Govern per tal que 
sigui contestada oralment en la Comissió d’Afers Insti-
tucionals

– Quin programa d’actuació preveu el Govern que desen-
volupi el Memorial Democràtic?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2011

Joan Herrera Torres  Jaume Bosch i Mestres
Diputat  Diputat

sigui contestada oralment en la Comissió d’Afers Insti-
tucionals

– Quins contactes o reunions ha efectuat el Govern amb 
les centrals sindicals representatives abans de decidir la 
retallada de l’oferta pública d’ocupació de la Generalitat?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2011

Joan Herrera Torres  Jaume Bosch i Mestres
Diputat  Diputat

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la reducció de la plantilla del 
Memorial Democràtic
Tram. 311-00191/09

Anunci
Joan Herrera Torres, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1975 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 18.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Joan Herrera Torres i Jaume Bosch i Mestres, 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, formulen la següent pregunta al Govern per tal que 
sigui contestada oralment en la Comissió d’Afers Insti-
tucionals

– La vicepresidenta del Govern ha declarat que pretenia 
reduir el personal destinat al Memorial Democràtic de 
quaranta persones a deu. Quina és la relació laboral amb 
la Generalitat de les trenta persones que vol acomiadar 
o traslladar i quina informació s’ha donat als possibles 
afectats i als sindicats representatius de la Generalitat?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2011

Joan Herrera Torres  Jaume Bosch i Mestres
Diputat  Diputat
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unitari de les forces parlamentàries catalanes i dirigit 
per Miquel Roca Junyent?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2011

Joan Herrera Torres  Jaume Bosch i Mestres
Diputat  Diputat

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les declaracions públiques 
d’alcaldes i diputats sobre la no-eliminació 
del Memorial Democràtic
Tram. 311-00196/09

Anunci
Joan Herrera Torres, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1980 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 18.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Joan Herrera Torres i Jaume Bosch i Mestres, 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, formulen la següent pregunta al Govern per tal que 
sigui contestada oralment en la Comissió d’Afers Insti-
tucionals

– El fet que alcaldes, i alhora diputats, de CiU demanin 
públicament que no s’elimini el Memorial Democràtic 
significa que dins el Govern existeix el projecte d’elimi-
nar-lo?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2011

Joan Herrera Torres  Jaume Bosch i Mestres
Diputat  Diputat

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la destitució del director del 
Memorial Democràtic
Tram. 311-00197/09

Anunci
Joan Herrera Torres, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1981 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 18.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Joan Herrera Torres i Jaume Bosch i Mestres, 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, formulen la següent pregunta al Govern per tal que 

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les activitats programades 
pel Memorial Democràtic per al 2011 que no 
es duran a terme
Tram. 311-00194/09

Anunci
Joan Herrera Torres, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1978 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 18.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Joan Herrera Torres i Jaume Bosch i Mestres, 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, formulen la següent pregunta al Govern per tal que 
sigui contestada oralment en la Comissió d’Afers Insti-
tucionals

– Quina és la relació d’activitats programades pel Me-
morial Democràtic per l’any 2011 que no es portaran a 
terme?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2011

Joan Herrera Torres  Jaume Bosch i Mestres
Diputat  Diputat

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la commemoració de la 
presentació de les conclusions de l’Informe 
Roca
Tram. 311-00195/09

Anunci
Joan Herrera Torres, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1979 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 18.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Joan Herrera Torres i Jaume Bosch i Mestres, 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, formulen la següent pregunta al Govern per tal que 
sigui contestada oralment en la Comissió d’Afers Insti-
tucionals

– Quins actes ha celebrat el Govern per commemorar 
el desè aniversari, el 19 de gener, de la presentació de 
les conclusions de l’anomenat informe Roca sobre l’or-
ganització territorial de Catalunya i quina valoració fa 
el Govern d’un document tan important fruit d’un acord 
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bra, formulen la següent pregunta al Govern per tal que 
sigui contestada oralment en la Comissió d’Afers Insti-
tucionals

– Quan preveu el Govern crear la Vegueria del Penedès 
promesa pel Grup Parlamentari de CiU durant la trami-
tació parlamentaria de la Llei de vegueries i inclosa en el 
programa electoral de CiU?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2011

Joan Herrera Torres  Jaume Bosch i Mestres
Diputat  Diputat

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el protocol de la visita del 
director general d’Administració local a Tor-
roella de Montgrí i l’Estartit (Baix Empordà)
Tram. 311-00200/09

Anunci
Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2113 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 18.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Pere Bosch Cuenca, diputat del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent al Govern sobre el protocol 
seguit en la visita del director general d’Administració 
local, al municipi de Torroella de Montgrí - l’Estartit 
(Baix Empordà), per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

El passat 15 de febrer, el director general d’Adminis-
tració local, Sr. Joan Cañada, va visitar el municipi de 
Torroella de Montgrí - l’Estartit i va reunir-se amb regi-
dors d’un dels grups polítics que integren el consistori. 
De les notícies publicades referents a aquesta visita i de 
la mateixa nota de premsa que apareix al portal web de 
la Generalitat de Catalunya, es desprèn aquesta va tenir 
un caràcter institucional i no pas privat, fet que no com-
portaria cap problema si no fos per què va oblidar-se de 
visitar formalment o de donar-ne coneixement a l’alcal-
de de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí. El protocol 
de la Generalitat assenyala, almenys fins ara, que quan 
una autoritat visita per primera vegada un municipi ha de 
formalitzar, per respecte institucional, una visita a l’Al-
calde en el seu ajuntament.

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

– ¿Pensa el Govern no observar a partir d’ara el proto-
col seguit des de sempre amb els ajuntaments del nostre 
país?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2011

Pere Bosch Cuenca
Diputat del GP d’ERC

sigui contestada oralment en la Comissió d’Afers Insti-
tucionals

– Per quina raó ha estat destituït el director del Memorial 
Democràtic i no ha estat nomenat un nou director?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2011

Joan Herrera Torres  Jaume Bosch i Mestres
Diputat  Diputat

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el programa d’actuació de 
l’Oficina de Promoció de la Pau i els Drets 
Humans
Tram. 311-00198/09

Anunci
Joan Herrera Torres, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1982 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 18.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Joan Herrera Torres i Jaume Bosch i Mestres, 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, formulen la següent pregunta al Govern per tal que 
sigui contestada oralment en la Comissió d’Afers Insti-
tucionals

– Quin programa d’actuació preveu el Govern que desen-
volupi l’Oficina per la Pau i els Drets Humans?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2011

Joan Herrera Torres  Jaume Bosch i Mestres
Diputat  Diputat

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la creació de la vegueria 
del Penedès en compliment del compromís 
electoral de Convergència i Unió
Tram. 311-00199/09

Anunci
Joan Herrera Torres, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1983 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 18.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Joan Herrera Torres i Jaume Bosch i Mestres, 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-
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la visita del director general 
d’Administració local a Torroella de Montgrí i 
l’Estartit (Baix Empordà)
Tram. 311-00202/09

Anunci
Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2115 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 18.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Pere Bosch Cuenca, diputat del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent al Govern sobre la visita del 
director general d’Administració local al municipi de 
Torroella de Montgrí - l’Estartit (Baix Empordà), per tal 
que li sigui resposta oralment davant la Comissió.

El passat 15 de febrer, el director general d’Adminis-
tració local, Sr. Joan Cañada, va visitar el municipi de 
Torroella de Montgrí - l’Estartit i va reunir-se amb regi-
dors d’un dels grups polítics que integren el consistori. 
De les notícies publicades referents a aquesta visita i de 
la mateixa nota de premsa que apareix al portal web de 
la Generalitat de Catalunya, es desprèn aquesta va tenir 
un caràcter institucional i no pas privat, fet que no com-
portaria cap problema si no fos per què va oblidar-se de 
visitar formalment o de donar-ne coneixement a l’alcal-
de de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí. El protocol 
de la Generalitat assenyala, almenys fins ara, que quan 
una autoritat visita per primera vegada un municipi ha de 
formalitzar, per respecte institucional, una visita a l’Al-
calde en el seu ajuntament.

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

– ¿Pensa demanar formalment una disculpa a l’Ajunta-
ment de Torroella de Montgrí per la manca de respecte 
institucional demostrada pel director general d’Adminis-
tració local?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2011

Pere Bosch Cuenca
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la comunicació de la visi-
ta del director general d’Administració local 
a Torroella de Montgrí i l’Estartit (Baix Em-
pordà)
Tram. 311-00201/09

Anunci
Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2114 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 18.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Pere Bosch Cuenca, diputat del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 143 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent al Govern relativa a la comuni-
cació de la visita del director general d’Administració lo-
cal al municipi de Torroella de Montgrí - l’Estartit (Baix 
Empordà), per tal que li sigui resposta oralment davant 
la Comissió.

El passat 15 de febrer, el director general d’Adminis-
tració local, Sr. Joan Cañada, va visitar el municipi de 
Torroella de Montgrí - l’Estartit i va reunir-se amb regi-
dors d’un dels grups polítics que integren el consistori. 
De les notícies publicades referents a aquesta visita i de 
la mateixa nota de premsa que apareix al portal web de 
la Generalitat de Catalunya, es desprèn aquesta va tenir 
un caràcter institucional i no pas privat, fet que no com-
portaria cap problema si no fos per què va oblidar-se de 
visitar formalment o de donar-ne coneixement a l’alcal-
de de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí. El protocol 
de la Generalitat assenyala, almenys fins ara, que quan 
una autoritat visita per primera vegada un municipi ha de 
formalitzar, per respecte institucional, una visita a l’Al-
calde en el seu ajuntament.

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

– ¿Considera acceptable el Govern que el director gene-
ral d’Administració local visiti un municipi per primera 
vegada i ni tan sols en doni coneixement a l’Alcalde o 
Alcaldessa de l’Ajuntament?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2011

Pere Bosch Cuenca
Diputat del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les vies en què s’ha suprimit 
el límit de 80 km/h i s’hi ha autoritzat una ve-
locitat màxima superior a la permesa abans 
de l’aplicació d’aquest límit
Tram. 311-00205/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 2143 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

– Hi ha alguna via de les que s’han suprimit el límit de 
velocitat dels 80 km/h, en la que s’hagi modificat a l’alça 
el límit de velocitat vigent abans de l’entrada en funcio-
nament de les limitacions que han estat aplicant-se du-
rant  el període 2008-2009?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el temps que estalviarà un 
vehicle per anar de Molins de Rei a Barcelo-
na amb el nou sistema de velocitat variable
Tram. 311-00206/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 2144 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

– Quin temps preveu el Govern de la Generalitat que 
n’estalviarà un vehicle per anar de Molins de Rei a Bar-
celona, en cas de no trobar congestió,  amb la nova regu-
lació de la velocitat variable?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la qualificació com a ve-
locitat variable del sistema de regulació de 
la velocitat als accessos de Barcelona dels 
anys 2008, 2009 i 2010
Tram. 311-00203/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 2141 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

– Qualificaria el Govern de la Generalitat el sistema de 
regulació de la velocitat als accessos a Barcelona, vigent 
al període 2008-2010, com de velocitat variable?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el funcionament del sistema 
de velocitat variable als accessos de Barce-
lona en cas d’augmentar l’accidentalitat, la 
contaminació o la congestió del trànsit
Tram. 311-00204/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 2142 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

– Quina serà l’actuació del Govern de la Generalitat en 
cas que es produeixi un augment de la sinistralitat, de la  
contaminació o de la congestió del trànsit a partir de 
l’entrada en funcionament del nou sistema de velocitat 
variable als accessos de Barcelona?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat
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contaminació a Barcelona, quedaran en no res i no tin-
dran conseqüències?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el posicionament contrari 
de les associacions de víctimes d’accidents  
de trànsit a la nova regulació de la velocitat 
als accessos de Barcelona
Tram. 311-00209/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 2147 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

– Quina valoració fa el Govern de la Generalitat  de la 
posició contrària a la nova regulació de la velocitat als 
accessos de Barcelona, de les associacions de víctimes 
d’accidents de trànsit?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els motius del conseller 
d’Interior per a no donar explicacions sobre 
la no-entrada en funcionament del sistema 
de velocitat variable a les carreteres C-31 i 
C-32
Tram. 311-00207/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 2145 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

– Per quins motius el conseller d’Interior no va donar 
explicacions en persona el dia 7 de febrer sobre la no 
entrada en funcionament del nou sistema de velocitat va-
riable a la C-31 i la C-32?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els criteris del conseller 
d’Interior per a afirmar que les diligències 
obertes per la fiscalia de delictes ambien-
tals no tindran conseqüències
Tram. 311-00208/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 2146 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

– En quins raonaments o informes jurídics s’ha basat el 
conseller d’Interior Sr. Felip Puig per afirmar als mitjans 
de comunicació el dia 10 de febrer, que les diligències 
obertes per la Fiscalia de delictes ambientals per a la 
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senyals de trànsit, alguns contradictoris, a la C-31 i la 
C-32?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els motius per a modificar la 
regulació de la velocitat als accessos a Bar-
celona
Tram. 311-00212/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 2150 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

– Per quins motius s’ha modificat la regulació de la ve-
locitat als accessos de Barcelona que s’havia aprovat a 
l’anterior Govern?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures per a evitar la 
contaminació acústica derivada de la nova 
regulació de la velocitat variable
Tram. 311-00213/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 2151 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els mecanismes del Servei 
Català de Trànsit per a comunicar als con-
ductors els canvis de velocitat variable a les 
vies sense panells informatius
Tram. 311-00210/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 2148 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

– Com preveu comunicar als conductors, el Servei Ca-
talà de Trànsit, els canvis de velocitat variable en les 
vies que no disposen de panells informatius en el cas de 
donar-se situacions que obliguin a disminuir la velocitat 
per sota del 100 km/h o dels 120 km/h hi que marquen 
els senyals verticals?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les confusions amb els se-
nyals de trànsit a les carreteres C-31 i C-32 
el dia 7 de febrer de 2011
Tram. 311-00211/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 2149 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

– Quina valoració fa el Govern de la Generalitat del fet 
que el dia 7 de febrer, segons informa el diari La Van-
guardia, molts conductors es confongueren amb els 
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pregunta al Govern per tal que sigui contestada oralment 
en la Comissió d’Interior 

– Considera el govern de la Generalitat que existeix re-
lació entre la velocitat dels vehicles i la contaminació?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les declaracions de so-
cietats de salut pública en contra de la nova  
regulació de la velocitat als accessos a Bar-
celona
Tram. 311-00216/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 2154 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

– Quina valoració fa el Govern de la Generalitat de la 
declaració de la Societat de Salut Pública de Catalunya 
i Balears, la Societat Espanyola d’Epistemologia i la So-
cietat Espanyola de Salut Pública i Administració Sani-
tària contrària a la nova regulació de la velocitat en els 
accessos a Barcelona?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

– Ha previst el Govern de la Generalitat mesures per evi-
tar l’impacte que l’augment del soroll provocat pels ve-
hicles al circular a major velocitat pot ocasionar en mu-
nicipis com Molins de Rei o Castelldefels, amb la nova 
regulació de la velocitat variable?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els motius per a la no-apli-
cació de les noves normes sobre velocitat 
a les carreteres C-31 i C-32 el 7 de febrer 
de 2011
Tram. 311-00214/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 2152 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

– Per quins motius no van entrar en vigor les noves nor-
mes sobre velocitat a la C-31 i la C-32 el dia 7 de febrer?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la relació entre la velocitat 
circulatòria i la contaminació
Tram. 311-00215/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 2153 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alter-
nativa ( ICV-EUiA), d’acord amb allò que preveu l’arti-
cle 143 del Reglament de la Cambra, formula la següent 
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l’any 2010, no amb el 2009 sinó, amb el 2007, darrer any 
en que no estava encara en vigor la normativa?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la carta al president de la 
Generalitat de diversos professors, catedrà-
tics i investigadors amb relació a la nova re-
gulació de la velocitat als accessos de Bar-
celona, i la resposta que els ha donat
Tram. 311-00219/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 2157 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

– Quina valoració fa el Govern de la Generalitat de la 
carta enviada al president Mas, sobre la nova regulació 
de la velocitat dels accessos a Barcelona, signada pels 
professors , catedràtics i investigadors Xavier Querol, 
Andres Alastuey, Jose Maria Baldasano i Jordi Sunyer, i 
quina resposta els hi ha donat?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el projecte de desplegament 
de la banda ampla rural als nuclis de més de 
deu habitants
Tram. 311-00220/09

Anunci
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 2362 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Jaume Collboni Cuadrado, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la relació entre la velocitat 
dels vehicles i l’accidentalitat
Tram. 311-00217/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 2155 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

– Considera el govern de la Generalitat que existeix rela-
ció entre la velocitat dels vehicles i la sinistralitat?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la disminució dels morts 
per accident l’any 2010 amb relació al perío-
de 2003-2007 i la proporció de morts i ferits 
greus l’any 2010 amb relació al 2007
Tram. 311-00218/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 2156 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

– El Conseller d’Interior Felip Puig ha declarat que a 
l’any 2010 s’ha produït un augment dels accidents amb 
morts i ferits greus en relació al 2009, com a argument 
per a qüestionar els efectes de l’anomenada zona 80. 
Com valora el Govern el fet que els morts per accident 
hagin disminuït de 12 a l’any en el període 2003-2007 
a 4 a l’any 2010? I en quina proporció considera el Go-
vern que han disminuït els morts i ferits greus comparant 
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el finançament dels projec-
tes Anella Industrial, Anella Cultural i Anella 
Logística
Tram. 311-00222/09

Anunci
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 2364 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Jaume Collboni Cuadrado, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent al Govern per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Sostindrà i finançarà segons estava previst el Departa-
ment d’Empresa i Ocupació els projectes d’Anella Indus-
trial, Anella Cultural i d’Anella Logística?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el manteniment dels ajuts 
als municipis per al foment de les tecnologi-
es de la informació i la comunicació
Tram. 311-00223/09

Anunci
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 2365 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Jaume Collboni Cuadrado, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent al Govern per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Mantindrà el Departament d’Empresa i Ocupació en 
aquest 2011 els recursos assignats l’any 2010 a projectes 
del món local i dels seus consorcis en matèria de foment 
de les TIC a tots els nivells?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent al Govern per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Seguirà el Departament d’Empresa i Ocupació el pro-
jecte de desplegament de la Banda Ampla rural fins a 
cobrir tots els nuclis de més de 10 habitants a Catalunya, 
tal com s’expressava en el full de ruta d’aquest projecte?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el manteniment dels recur-
sos destinats al Pla PIMESTIC el 2011
Tram. 311-00221/09

Anunci
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 2363 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Jaume Collboni Cuadrado, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent al Govern per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Sostindrà aquest any 2011 el Departament d’Em-
presa i Ocupació els recursos destinats al programa  
PIMESTIC?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la continuïtat de la transfor-
mació dels serveis centrals de subministra-
ment de serveis informàtics gestionats pel 
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies 
de la Informació
Tram. 311-00226/09

Anunci
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 2368 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Jaume Collboni Cuadrado, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent al Govern per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Recolzarà i donarà continuïtat el Departament d’Em-
presa i Ocupació a la transformació dels serveis centrals 
de subministrament de serveis informàtics que gestiona 
el CTTI segons el full de ruta aprovat en el seu Consell 
d’Administració?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures per a esdevenir 
independents energèticament
Tram. 311-00227/09

Anunci
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 2369 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Jaume Collboni Cuadrado, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent al Govern per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Com pensa el conseller d’Empresa i Ocupació que Ca-
talunya pot esdevenir independentment energèticament?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’acreditació de competèn-
cies en tecnologies de la informació i la co-
municació
Tram. 311-00224/09

Anunci
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 2366 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Jaume Collboni Cuadrado, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent al Govern per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quin capteniment té el Departament d’Empresa i Ocu-
pació respecte a l’acreditació de coneixements tecnolò-
gics ACTIC?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els desenvolupadors i el 
desplegament del programari lliure a l’Admi-
nistració de la Generalitat
Tram. 311-00225/09

Anunci
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 2367 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Jaume Collboni Cuadrado, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent al Govern per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quin és el capteniment del Departament d’Empresa 
i Ocupació respecte del suport als desenvolupadors en 
programari lliure i respecte del desplegament del pro-
gramari lliure a l’Administració de la Generalitat?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures d’estalvi i efici-
ència energètics a les llars catalanes
Tram. 311-00230/09

Anunci
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 2372 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Jaume Collboni Cuadrado, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent al Govern per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quines mesures concretes pensa emprendre el Govern 
en el terreny de l’estalvi i eficiència energètica en l’àmbit 
domèstic?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les declaracions del delegat 
del Govern a les Terres de l’Ebre relatives al 
parc eòlic d’Horta de Sant Joan (Terra Alta)
Tram. 311-00231/09

Anunci
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 2373 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Jaume Collboni Cuadrado, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent al Govern per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quina opinió li mereixen al Conseller d’Empresa i 
Ocupació les declaracions del Delegat del Govern a les 
terres de l’Ebre oposant-se al parc eòlic d’Horta de Sant 
Joan?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures d’estalvi i efici-
ència energètics a les administracions cata-
lanes
Tram. 311-00228/09

Anunci
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 2370 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Jaume Collboni Cuadrado, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent al Govern per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quines mesures concretes pensa emprendre el Govern 
en el terreny de l’estalvi i eficiència energètica en l’àmbit 
de les administracions catalanes?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures d’estalvi i efici-
ència energètics a la indústria i al comerç
Tram. 311-00229/09

Anunci
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 2371 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Jaume Collboni Cuadrado, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent al Govern per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quines mesures concretes pensa emprendre el Govern 
en el terreny de l’estalvi i eficiència energètica en l’àmbit 
de la indústria i del comerç?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les accions per a reduir un 
20% les emissions de diòxid de carboni el 
2020
Tram. 311-00234/09

Anunci
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 2376 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Jaume Collboni Cuadrado, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent al Govern per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Com pensa reduir el Govern en un 20 % les emissions 
de CO

2
 en l’horitzó del 2020?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les actuacions per a afavorir 
la producció local d’energia
Tram. 311-00235/09

Anunci
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 2377 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Jaume Collboni Cuadrado, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent al Govern per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Com pensa afavorir el Govern la producció local 
d’energia?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’impacte econòmic d’una 
possible demanda de l’empresa autoritzada 
per a instal·lar el parc eòlic d’Horta de Sant 
Joan (Terra Alta)
Tram. 311-00232/09

Anunci
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 2374 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Jaume Collboni Cuadrado, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent al Govern per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Ha avaluat el Govern quin impacte econòmic per a les 
finances de la Generalitat tindria una possible demanda 
de l’empresa que té totes les autoritzacions per instal·lar 
el parc eòlic d’Horta de Sant Joan?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’execució del tram de la lí-
nia elèctrica entre Sentmenat i Bescanó
Tram. 311-00233/09

Anunci
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 2375 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Jaume Collboni Cuadrado, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent al Govern per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– De quina manera i en quins terminis aproximats pensa 
el conseller d’Empresa i Ocupació que es podrà dur a 
terme la línia elèctrica Sentmenat - Bescanó?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els recursos que es destina-
ran als municipis turístics per a millorar-ne 
els serveis
Tram. 311-00238/09

Anunci
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 2380 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Jaume Collboni Cuadrado, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent al Govern per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quins recursos addicionals pensa oferir el Govern als 
municipis turístics perquè puguin afrontar en els millors 
condicions els serveis mínims i complementaris que són 
propis d’aquesta condició?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la creació a l’Institut Català 
de Finances d’una línia de finançament per-
manent específica per a les empreses de tu-
risme
Tram. 311-00239/09

Anunci
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 2381 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Jaume Collboni Cuadrado, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent al Govern per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Pensa crear el Govern a l’ICF una línia de finançament 
permanent amb crèdits i avals adaptats específicament a 
les empreses turístiques?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les accions per a donar su-
port a les línies aèries de baix cost als aero-
ports de Girona i de Reus
Tram. 311-00236/09

Anunci
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 2378 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Jaume Collboni Cuadrado, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent al Govern per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Com pensa donar el Govern suport a les línies aèries 
de baix cost als aeroports de Girona i de Reus?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les accions de suport als 
ajuntaments en les polítiques de turisme
Tram. 311-00237/09

Anunci
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 2379 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Jaume Collboni Cuadrado, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent al Govern per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quins suports pensa prestar el Govern als ajuntaments 
en les seves polítiques de condicionament i de promoció 
del turisme?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la creació de la Universitat 
Turística Europea de la Mediterrània i el mu-
nicipi d’emplaçament
Tram. 311-00242/09

Anunci
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 2384 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Jaume Collboni Cuadrado, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent al Govern per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Com pensa crear el Govern la Universitat Turística 
Europea de la Mediterrània? En quina població concreta 
pensen ubicar-la?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la reunió i la composició de 
la Taula del Turisme
Tram. 311-00243/09

Anunci
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 2385 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Jaume Collboni Cuadrado, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent al Govern per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quan pensa reunir el Govern per primera vegada la 
Taula del Turisme i quina composició tindrà?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els terminis per a la posada 
en marxa de l’Institut de Recerca del Turis-
me de Catalunya
Tram. 311-00240/09

Anunci
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 2382 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Jaume Collboni Cuadrado, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent al Govern per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quins terminis preveu el Govern per la definitiva po-
sada en marxa de l’institut de Recerca del Turisme de 
Catalunya?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les accions per a impulsar 
l’aplicació d’un IVA reduït a l’activitat turís-
tica
Tram. 311-00241/09

Anunci
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 2383 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Jaume Collboni Cuadrado, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent al Govern per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– De quina manera pensa impulsar el Govern l’aplicació 
d’un IVA reduït sobre l’activitat turística tal com con-
templa el programa de CiU?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el posicionament respec-
te a les inversions previstes a Catalunya per 
l’empresa IKEA
Tram. 311-00246/09

Anunci
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 2388 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Jaume Collboni Cuadrado, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent al Govern per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quin és el posicionament del Govern i del conseller 
d’Empresa i Ocupació respecte de les inversions previs-
tes a Catalunya per l’empresa multinacional IKEA?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les accions dutes a terme 
per a evitar la deslocalització de l’empresa 
Valeo
Tram. 311-00247/09

Anunci
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 2389 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Jaume Collboni Cuadrado, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent al Govern per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quines són les accions fetes pel Govern i pel conseller 
d’Empresa i Ocupació davant dels riscos de deslocalitza-
ció de l’empresa Valeo?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la normativa turística que 
preveu simplificar i harmonitzar
Tram. 311-00244/09

Anunci
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 2386 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Jaume Collboni Cuadrado, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent al Govern per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quina normativa turística pensa simplificar i harmo-
nitzar el Govern?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el criteri per a la creació de 
la marca «Paradors de Catalunya»
Tram. 311-00245/09

Anunci
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 2387 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Jaume Collboni Cuadrado, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent al Govern per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quin criteri pensa seguir el Govern per la creació de la 
marca «Paradors de Catalunya»?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la data de la convocatòria 
dels ajuts per a la gestió i l’estratègia em-
presarial i l’import dels ajuts
Tram. 311-00250/09

Anunci
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 2392 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Jaume Collboni Cuadrado, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent al Govern per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quan i en quins imports pensa el Govern fer convoca-
tòria dels ajuts a la gestió i estratègia empresarial

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures per al desenvo-
lupament de la política industrial que pen-
sa emprendre des de l’Agència de Suport a 
l’Empresa Catalana
Tram. 311-00251/09

Anunci
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 2393 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Jaume Collboni Cuadrado, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent al Govern per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quines són les mesures que pensa endegar el Govern 
des d’Acc1Ó per al desenvolupament de la política indus-
trial de Catalunya?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la data de la convocatò-
ria d’ajuts a la internacionalització i l’import 
dels ajuts
Tram. 311-00248/09

Anunci
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 2390 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Jaume Collboni Cuadrado, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent al Govern per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quan i en quins imports pensa el Govern fer la convo-
catòria dels ajuts a la internacionalització?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la data de la convocatòria 
dels ajuts per a la innovació a les empreses i 
l’import dels ajuts
Tram. 311-00249/09

Anunci
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 2391 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Jaume Collboni Cuadrado, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent al Govern per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quan i en quins imports pensa el Govern fer convoca-
tòria dels ajuts a la innovació per a empreses?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les línies previstes per a 
donar suport al clúster i subclústers de l’ali-
mentació
Tram. 311-00254/09

Anunci
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 2396 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Jaume Collboni Cuadrado, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent al Govern per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quines línies pensa endegar el Govern de suport al 
clúster i subclústers de l’alimentació?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les línies previstes per a 
donar suport al clúster i als subclústers de 
l’energia i la indústria fotovoltaiques
Tram. 311-00255/09

Anunci
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 2397 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Jaume Collboni Cuadrado, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent al Govern per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quines línies pensa endegar el Govern de suport al clús-
ter i subclústers de l’energia i la indústria fotovoltaica?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures per al foment 
de la innovació que pensa emprendre des 
de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana
Tram. 311-00252/09

Anunci
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 2394 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Jaume Collboni Cuadrado, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent al Govern per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quines són les mesures que pensa endegar el Govern 
des d’Acc1Ó per al foment de la innovació?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures de reforç a la 
competitivitat empresarial a posar en mar-
xa des de l’Agència de Suport a l’Empresa 
Catalana
Tram. 311-00253/09

Anunci
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 2395 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Jaume Collboni Cuadrado, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent al Govern per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quines mesures de reforç a la competitivitat empresa-
rial pensa endegar el Govern a través d’Acc1Ó?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC
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roviari, marítim i sistemes de suport a la mobilitat de 
Catalunya?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les línies previstes per a do-
nar suport al clúster i als subclústers de sa-
lut de la conca del Ripoll i Terrassa
Tram. 311-00258/09

Anunci
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 2400 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Jaume Collboni Cuadrado, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent al Govern per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quines línies pensa endegar el Govern de suport al 
clúster i subclústers de salut: biotec, tecnologies mèdi-
ques i salut de la conca del Ripoll i Terrassa?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les línies previstes per a do-
nar suport al clúster i als subclústers d’es-
pais
Tram. 311-00259/09

Anunci
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 2401 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Jaume Collboni Cuadrado, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent al Govern per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les línies previstes per a do-
nar suport al clúster de materials i sistemes 
de producció i als subclústers de maquinà-
ria i béns d’equip, electrònica, TIC, òptica i 
fotònica, i tèxtil
Tram. 311-00256/09

Anunci
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 2398 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Jaume Collboni Cuadrado, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent al Govern per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quines línies pensa endegar el Govern de suport al 
clúster de materials i sistemes de producció i als sub-
clústers de maquinària i béns d’equip, electrònica i TIC, 
Òptica i fotònica i tèxtil

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les línies previstes per a 
donar suport al clúster i als subclústers de 
mobilitat
Tram. 311-00257/09

Anunci
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 2399 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Jaume Collboni Cuadrado, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent al Govern per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quines línies pensa endegar el Govern de suport al 
clúster i subclústers de mobilitat: automoció, motoci-
cleta, clúster aeroespacial de Catalunya, carrossers, fer-
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Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamen-
tari: 

– Quines línies pensa endegar el Govern de suport al 
clúster de l’aigua?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les accions previstes per a 
mantenir l’esperit i la base industrial
Tram. 311-00262/09

Anunci
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 2404 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Jaume Collboni Cuadrado, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent al Govern per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quines accions pensa endegar el Govern per tal que 
Catalunya mantingui l’esperit i la base industrial?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els programes de suport a la 
innovació tecnològica de les indústries pre-
vistos per a impulsar el desenvolupament de 
productes, processos i serveis
Tram. 311-00263/09

Anunci
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 2405 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Jaume Collboni Cuadrado, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent al Govern per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quines línies pensa endegar el Govern de suport al 
clúster i subclústers d’espais: aixetes, il·luminació, llars 
de foc, moble?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre les línies previstes per a 
donar suport al clúster i als subclústers de 
l’energia i la indústria fotovoltaiques
Tram. 311-00260/09

Anunci
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 2402 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Jaume Collboni Cuadrado, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent al Govern per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quines línies pensa endegar el Govern de suport al clús-
ter i subclústers de l’energia i la indústria fotovoltaica?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les línies previstes per a do-
nar suport al clúster de l’aigua
Tram. 311-00261/09

Anunci
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 2403 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Jaume Collboni Cuadrado, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent al Govern per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.
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güent al Govern per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quins són per al Govern els sectors clau per al futur de 
Catalunya i els sectors emergents?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les línies de treball previstes 
per a potenciar que els sectors clau mantin-
guin o generin ocupació
Tram. 311-00266/09

Anunci
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 2408 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Jaume Collboni Cuadrado, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent al Govern per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quines línies de treball pensa endegar el Govern per a 
potenciar aquests sectors clau per tal que mantinguin i/o 
generin ocupació?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures previstes per a 
millorar la productivitat dels diferents sec-
tors empresarials
Tram. 311-00267/09

Anunci
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 2409 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Jaume Collboni Cuadrado, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 

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

– Quins programes de suport a la innovació tecnològica 
de les indústries pensa endegar el Govern per tal d’im-
pulsar el desenvolupament de productes, processos i ser-
veis?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les línies de treball previstes 
per a contribuir a la modernització dels sec-
tors susceptibles de reconversió
Tram. 311-00264/09

Anunci
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 2406 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Jaume Collboni Cuadrado, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent al Govern per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quines línies de treball té previstes el Govern per tal  
de contribuir a la modernització dels sectors susceptibles de  
reconversió?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els sectors clau per al futur 
de Catalunya i els sectors emergents
Tram. 311-00265/09

Anunci
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 2407 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Jaume Collboni Cuadrado, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-

Fascicle segon
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els plans de dinamització 
comercial
Tram. 311-00269/09

Anunci
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 2411 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Jaume Collboni Cuadrado, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent al Govern per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quin és el capteniment del Govern respecte dels plans 
de dinamització comercial?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures previstes per a 
promoure la consolidació dels eixos comer-
cials urbans
Tram. 311-00270/09

Anunci
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 2412 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Jaume Collboni Cuadrado, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent al Govern per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quines mesures té previstes endegar el Govern per tal 
de promoure la consolidació dels eixos comercials ur-
bans?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent al Govern per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quines són les mesures previstes pel Govern per tal de 
millorar la productivitat dels diferents sectors empresa-
rials?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les mesures previstes per a 
aturar la destrucció de llocs de treball en el 
sector del comerç
Tram. 311-00268/09

Anunci
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 2410 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Jaume Collboni Cuadrado, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent al Govern per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quines mesures té previstes endegar el Govern per 
aturar la destrucció de llocs de treball en el sector del 
comerç?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el calendari del projecte 
Xarxa Oberta a les Terres de l’Ebre
Tram. 311-00273/09

Anunci
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 2415 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Jaume Collboni Cuadrado, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent al Govern per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Té intenció el Departament d’Empresa i Ocupació de 
respectar el calendari del projecte Xarxa Oberta, en re-
lació al contracte signat per al seu desplegament a les 
Terres de l’Ebre i a un ampli conjunt de municipis?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la continuïtat del projecte 
Xarxa Oberta a les Terres de l’Ebre
Tram. 311-00274/09

Anunci
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 2416 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Jaume Collboni Cuadrado, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent al Govern per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quin capteniment té el Govern respecte de la continu-
ïtat o no del projecte Xarxa Oberta més enllà de l’àmbit 
territorial cobert pel contracte en vigor que cobreix les 
Terres de l’Ebre i un altre conjunt de municipis?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el manteniment de la sub-
venció als operadors de televisió que eme-
ten en TDT
Tram. 311-00271/09

Anunci
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 2413 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Jaume Collboni Cuadrado, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent al Govern per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Pensa mantenir el Departament d’Empresa i Ocupació 
la subvenció (amb recursos derivats cap a la Secretaria 
de Comunicació) als operadors de televisió que emeten 
en TDT en concepte d’extensió de cobertura respecte de 
les seves obligacions concessionals?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el seguiment del funciona-
ment de les plantes nuclears
Tram. 311-00272/09

Anunci
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 2414 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Jaume Collboni Cuadrado, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent al Govern per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Pensa fer el Govern algun tipus de seguiment del fun-
cionament de les plantes nuclears catalanes? 

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els radars instal·lats amb 
afany recaptatori
Tram. 311-00277/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 2549 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

– Després de les declaracions del conseller d’Interior, 
Felip Puig, afirmant que diversos aparells de radar estan 
instal·lats no per necessitats derivades de regular la ve-
locitat dels vehicles sinó per afany recaptatori. Quina és 
la relació de radars ubicats per afany recaptatori segons 
el Govern?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la previsió de reclamacions 
econòmiques dels ciutadans sancionats per 
excés de velocitat
Tram. 311-00278/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 2550 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

– Després de les declaracions del conseller d’Interior, 
Felip Puig, afirmant que diversos aparells de radar es-
tan instal·lats no per necessitats derivades de regular la 
velocitat dels vehicles sinó per afany recaptatori. Preveu 
el Govern que es puguin presentar reclamacions econò-
miques per part dels ciutadans i ciutadanes sancionats en 

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els acords del conseller 
d’Empresa i Ocupació amb els alcaldes de 
la Zona de Desenvolupament Prioritari de la 
Terra Alta del 17 de febrer de 2011
Tram. 311-00275/09

Anunci
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 2502 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Jaume Collboni Cuadrado, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent al Govern per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quins són els acords als que ha arribat el conseller 
d’Empresa i Ocupació en la reunió mantinguda el dia 17 
de febrer de 2011 amb els alcaldes de la Zona de Desen-
volupament Prioritari de la Terra Alta? 

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la polèmica amb relació a la 
central eòlica de Pesells, a Horta de Sant 
Joan (Terra Alta)
Tram. 311-00276/09

Anunci
Jaume Collboni Cuadrado, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 2503 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Jaume Collboni Cuadrado, diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 143 
del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent al Govern per tal que li sigui resposta oralment 
davant la Comissió.

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

– Quin és capteniment del Govern en la polèmica sobre 
la central eòlica de Pesells a Horta de Sant Joan (Terra 
Alta)? 

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2011

Jaume Collboni Cuadrado
Diputat del GP SOC
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3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a millorar el suport 
econòmic als ajuntaments
Tram. 314-01020/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1984 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 siguin contestada per escrit.

– Quines mesures preveu adoptar el Govern per millorar 
el suport econòmic als ajuntaments?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari per al desplegament de 
les lleis derivades de l’Estatut relatives al 
món local
Tram. 314-01021/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1985 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 siguin contestada per escrit.

– Quin calendari preveu el Govern per a desplegar les lleis 
derivades de l’Estatut que fan referència al món local?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

aquests punts per excés de velocitat i quina serà l’actitud 
del Govern si aquestes reclamacions es presenten?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la distància necessària en-
tre els habitatges i les vies de circulació per 
a l’adopció de mesures de limitació de la ve-
locitat
Tram. 311-00281/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 2553 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 23.02.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

– Quina és la distancia a la que s’han de trobar els ha-
bitatges de les vies de circulació en l’antiga zona 80 per 
que calgui, segons el Departament d’Interior, adoptar 
mesures per controlar la velocitat dels vehicles a causa 
del soroll que poden produir a més velocitat amb les con-
seqüents molèsties als veïns i veïnes que hi viuen a prop?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el programa d’actuació de la Direcció 
General de la Memòria Democràtica
Tram. 314-01024/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1988 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 siguin contestada per escrit.

– Quin programa d’actuació preveu el Govern que desen-
volupi la Direcció General de la Memòria Democràtica?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el programa d’actuació de l’Oficina de 
Promoció de la Pau i els Drets Humans
Tram. 314-01025/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1989 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 siguin contestada per escrit.

– Quin programa d’actuació preveu el Govern que desen-
volupi l’Oficina per la Pau i els Drets Humans?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’efecte de la retallada pressupostària 
en les transferències als ens locals
Tram. 314-01022/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1986 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 siguin contestada per escrit.

– Com afectarà a les transferències als ens locals la reta-
llada anunciada del pressupost de la Generalitat?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el programa d’actuació del Memorial 
Democràtic
Tram. 314-01023/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1987 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 siguin contestada per escrit.

– Quin programa d’actuació preveu el Govern que desen-
volupi el Memorial Democràtic?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aplicació de la Llei 30/2010, de ve-
gueries
Tram. 314-01028/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1992 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 siguin contestada per escrit.

– Com preveu aplicar el Govern la Llei de vegueries?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la creació de la vegueria del Penedès 
en compliment del compromís electoral de 
Convergència i Unió
Tram. 314-01029/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1993 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 siguin contestada per escrit.

– Quan preveu el Govern crear la Vegueria del Penedès 
promesa pel Grup Parlamentari de CiU durant la trami-
tació parlamentaria de la Llei de vegueries i inclosa en el 
programa electoral de CiU?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el programa d’actuació de la Subdi-
recció General de Participació Ciutadana
Tram. 314-01026/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1990 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 siguin contestada per escrit.

– Quin programa d’actuació preveu el Govern que des-
envolupi la Subdirecció General de Participació Ciuta-
dana?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les activitats programades pel Memo-
rial Democràtic per al 2011 que no es duran 
a terme
Tram. 314-01027/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1991 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 siguin contestada per escrit.

– Quina és la relació d’activitats programades pel Me-
morial Democràtic per l’any 2011 que no es portaran a 
terme?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reducció de la plantilla del Memo-
rial Democràtic
Tram. 314-01032/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1996 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 siguin contestada per escrit.

– La vicepresidenta del Govern ha declarat que pretenia 
reduir el personal destinat al Memorial Democràtic de 
quaranta persones a deu. Quina és la relació laboral amb 
la Generalitat de les trenta persones que vol acomiadar 
o traslladar i quina informació s’ha donat als possibles 
afectats i als sindicats representatius de la Generalitat?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la destitució del director del Memorial 
Democràtic
Tram. 314-01033/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1997 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 siguin contestada per escrit.

– Per quina raó ha estat destituït el director del Memorial 
Democràtic i no ha estat nomenat un nou Director?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reunions amb els representants 
sindicals prèvies a la retallada de l’oferta 
pública d’ocupació
Tram. 314-01030/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1994 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 siguin contestada per escrit.

– Quins contactes o reunions ha efectuat el Govern amb 
les centrals sindicals representatives abans de decidir la 
retallada de l’oferta pública d’ocupació de la Generalitat?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la commemoració de la presentació 
de les conclusions de l’Informe Roca
Tram. 314-01031/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1995 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 siguin contestada per escrit.

– Quins actes ha celebrat el Govern per commemorar 
el desè aniversari, el 19 de gener, de la presentació de 
les conclusions de l’anomenat informe Roca sobre l’or-
ganització territorial de Catalunya i quina valoració fa 
el Govern d’un document tan important fruit d’un acord 
unitari de les forces parlamentàries catalanes i dirigit 
per Miquel Roca Junyent?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari, el procediment i les pre-
misses amb què vol canviar el Pla director 
d’infraestructures
Tram. 314-01036/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2000 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 
el Pla director d’infraestructures, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Amb quin calendari, amb quin procediment i sota qui-
nes premisses vol el Govern canviar el Pla director d’in-
fraestructures?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2011

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’anàlisi econòmica que justifica les 
inversions previstes en el Pla director d’in-
fraestructures
Tram. 314-01037/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2001 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 
el Pla Director d’Infraestrcutures, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Amb quina anàlisi econòmica afirma el Govern que no 
podrà acomplir les inversions previstes en Pla director 
d’infraestructures?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2011

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la modificació de la Llei 13/2007, del 
Memorial Democràtic
Tram. 314-01034/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1998 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 siguin contestada per escrit.

– Preveu el Govern enviar al Parlament un projecte de 
llei derogant o modificant la Llei del Memorial Demo-
cràtic?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les declaracions públiques d’alcaldes 
i diputats sobre la no-eliminació del Memo-
rial Democràtic
Tram. 314-01035/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1999 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 siguin contestada per escrit.

– El fet que alcaldes, i alhora diputats, de CiU demanin 
públicament que no s’elimini el Memorial Democràtic 
significa que dins el Govern existeix el projecte d’elimi-
nar-lo?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes per a millorar 
la transparència en el procés d’adjudicació 
d’obra pública
Tram. 314-01040/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2004 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 
la transparència en l’adjudicació d’obra pública, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quines actuacions té previstes el Govern per millorar la 
transparència en el procés d’adjudicació d’obra pública?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2011

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els traspassos d’infraestructures que 
demanarà a l’Estat
Tram. 314-01041/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2005 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 
els traspassos d’infraestructures, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quins traspassos d’infraestructures té previst el Go-
vern demanar a l’Estat?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2011

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la inversió que creu que es pot com-
plir en la revisió del Pla director d’infraes-
tructures
Tram. 314-01038/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2002 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 
la revisió del Pla director d’infraestructures, per tal que 
li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Fins a quina xifra d’inversió creu el Govern que es pot 
acomplir en la revisió del Pla director d’infraestructures?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2011

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les inversions que considera que cal 
eliminar, reduir o revisar del Pla director 
d’infraestructures
Tram. 314-01039/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2003 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 
la reconsideració del Pla director d’infraestructures, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quines inversions considera el conseller que cal elimi-
nar, reduir o revisar del Pla director d’infraestructures?

Palau del Parlament, 14 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 model dels peatges
Tram. 314-01044/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2008 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 
peatges, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quines actuacions té previst d’emprendre el Govern 
per tal de passar d’un model de peatges per finançar in-
fraestructures a un model de peatges de regulació del 
trànsit?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2011

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el canvi de model de gestió dels aero-
ports plantejat al Congrés dels Diputats
Tram. 314-01045/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2009 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 
gestió d’aeroports, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quina valoració fa el Govern del canvi de model de 
gestió dels aeroports que s’està impulsant des dels grups 
catalans al Congrés dels Diputats?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2011

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a afrontar el dèficit 
en el finançament de les infraestructures de 
l’aigua i de la gestió de residus
Tram. 314-01042/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2006 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 
el finançament d’infraetructures, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quines actuacions té previst el Govern per tal de solu-
cionar el dèficit en el finançament de les infraestructures 
de l’aigua i de la gestió de residus?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2011

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la gestió del Departament de Territori 
i Sostenibilitat
Tram. 314-01043/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2007 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 
la gestió de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, 
per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quines actuacions té previst d’emprendre el Govern 
per tal de gestionar la Conselleria de Territori i Sosteni-
bilitat «tal com es gestionen les empreses»?

Palau del Parlament, 14 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 sobirania de les infraestructures 
catalanes
Tram. 314-01048/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2012 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 
la sobirania de les infraestructures catalanes, per tal que 
li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– En quines actuacions concreta el Govern l’expressió 
del conseller de TES «volem sobirania en les infraes-
tructures catalanes»?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2011

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les inversions en les línies 9 i 10 del 
metro que preveu revisar
Tram. 314-01049/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2013 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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, les lí-
nies 9 i 10 del metro, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quines inversions del projecte de construcció de les 
línies 9 i 10 del metro té previst de revisar el Govern?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2011

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la presència de les institucions cata-
lanes al nou ens gestor dels aeroports
Tram. 314-01046/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2010 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 
la presència de les institucions catalanes al nou ens ges-
tor de l’aeoport, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

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

– Quina presència creu el Govern, i en quina forma, ha 
de tenir la societat catalana i les seves institucions en el 
nou ens gestor dels aeroports?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2011

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la gestió dels ports
Tram. 314-01047/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2011 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 
la gestió de ports, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

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

– Quina opinió té el Govern respecte l’actual sistema de 
gestió dels Ports? Té intenció de treballar per la millora 
la seva autonomia i el pes de la societat i les institucions 
catalanes?

Palau del Parlament, 14 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 les actuacions per a augmentar l’am-
ple de via per al transport de mercaderies
Tram. 314-01052/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2016 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 
el transport de mercaderies, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– Quines actuacions té previst el Govern per ampliar l’am-
ple ferroviari europeu per al transport de mercaderies?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2011

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les previsions del Pla director d’infra-
estructures
Tram. 314-01053/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2017 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 
les previsions del Pla director d’infraestructures, per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– El Conseller de TES a afirmat que «el PDI es va fer 
dient a tothom que sí» però que totes les peticions no 
podien ser ateses. Quines peticions dels municipis, actu-
alment incloses al PDI opina el Govern que no haurien 
de ser ateses?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2011

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les estacions del projecte de cons-
trucció de la línia 9 de metro que preveu re-
visar
Tram. 314-01050/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2014 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 
les estacions de la L-9, per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

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

– Quines estacions del projecte de construcció de les lí-
nies 9 i 10 del metro té previst de revisar el Govern?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2011

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de l’aturada de les obres de la 
línia 9 del metro
Tram. 314-01051/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2015 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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’aturada de les obres de la L-9 del metro, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el cost que suposa aturar les obres del projecte 
de construcció de les línies 9 i 10 del metro per a fer la 
revisió que el conseller ha plantejat?

Palau del Parlament, 14 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 priorització de l’ajut a les persones 
desocupades per a iniciar un projecte em-
presarial
Tram. 314-01056/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2020 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Considera el Govern prioritari ajudar a les persones 
aturades a iniciar un projecte empresarial propi?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2011

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la consideració de l’emprenedoria i el 
treball autònom com a estratègies de reduc-
ció de la desocupació
Tram. 314-01057/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2021 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Considera el Govern l’emprenedoria i el treball autò-
nom una bona estratègia per a reduir l’atur?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2011

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’execució del Pla de rodalia
Tram. 314-01054/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2018 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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’execució del Pla Rodalies, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– Quines actuacions té previstes el Govern per accelerar 
l’execució del Pla de rodalia?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2011

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes per a afavo-
rir la internacionalització de l’activitat de les 
empreses d’enginyeria d’obra pública
Tram. 314-01055/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2019 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 
les empreses d’enginyeria d’obra pública catalanes, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quines actuacions té previstes el Govern per afavorir 
la internacionalització de l’activitat de les empreses d’en-
ginyeria d’obra pública catalanes?

Palau del Parlament, 14 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 utilitat de les subvencions per a  
a promoció de l’ocupació autònoma per  
al 2010
Tram. 314-01060/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2024 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina valoració fa el Govern de la utilitat de les sub-
vencions per a la promoció de l’ocupació autònoma fixa-
des per a 2010?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2011

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les empreses creades el 2009 i el 2010 
amb les subvencions per a la promoció de 
l’ocupació autònoma
Tram. 314-01061/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2025 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quantes empreses s’han creat gràcies a les subvencions 
per a la promoció de l’ocupació autònoma fixades per a 
2010 al llarg dels exercicis 2009 i 2010 i amb quin im-
port destinat?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2011

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuts a les persones desocupades 
per a esdevenir treballadors autònoms
Tram. 314-01058/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2022 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quines actuacions té previst emprendre el Govern per 
ajudar les persones aturades a esdevenir treballadors au-
tònoms?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2011

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la supressió de les subvencions per a  
la promoció de l’ocupació autònoma per  
al 2010
Tram. 314-01059/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2023 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Per quin motiu ha suprimit el Govern les subvencions 
per a la promoció de l’ocupació autònoma fixades per a 
2010?

Palau del Parlament, 14 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 un institut escola de la Garrotxa
Tram. 314-01064/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, juntament amb 
dos altres diputats del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2037 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu, Carme Capdevila i Pa-
lau, diputada, Pere Bosch Cuenca, diputat del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 141 i 144 del Regla-
ment del Parlament, presenten la pregunta següent sobre 
un institut escola de la Garrotxa, per tal que els sigui 
contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquests diputats i al seu Grup Parla-
mentari: 

El Ple de l’Ajuntament de la Vall d’en Bas va aprovar per 
unanimitat el 29 d’abril de 2009 de sol·licitar al Depar-
tament d’Educació l’inici dels tràmits per a la creació 
d’una SES a la Vall que cobrís l’etapa 12-16, en la línia 
del model d’institut escola que planteja la Llei d’educació 
de Catalunya.

El creixement que han tingut els municipis de la Vall 
d’en Bas i de les Preses ha fet que en els últims anys 
el CEIP Verntallat hagi hagut d’ampliar les seves instal-
lacions per intentar encabir tot l’alumnat de la zona i ni 
així ha estat suficient.

Posteriorment, el govern de la Generalitat de Catalu-
nya aprovà la construcció d’una nova escola a les Pre-
ses, però no se n’ha iniciat la construcció. Si es portés 
a terme aquesta escola, es posaria fi als barracons que 
donen servei a quatre cursos i a sala polivalent; l’escola 
Verntallat, de la Vall d’en Bas, retornaria a una situació 
de dues línies i la futura escola la Bòvila, de les Preses, 
seria d’una línea. Però amb això només quedaria resolta 
la problemàtica de l’educació primària.

Per tant, aquest creixement natural és una oportunitat 
per intentar superar una de les mancances del municipi, 
que l’alumnat que cursa Educació Secundària Obligatò-
ria hagin hagut d’anar a estudiar a Olot a partir dels dot-
ze anys amb el consegüent empobriment social que ha 
implicat per a la vida dels pobles de la Vall. Els joves de 
la vall, des d’aquesta edat, són separats en diferents aules 
i, fins i tot, en diferents centres i passen a relacionar-se 
molt més amb Olot, perdent de manera molt important el 
contacte amb el seu entorn natural.

– Com valora el Departament d’Ensenyament el con-
tingut i les raons que s’addueixen a la moció que es va 
aprovar per unanimitat per crear institut escola a la Vall 
d’en Bas?

– Considera el Departament d’Ensenyament que la pro-
posta aprovada beneficiaria tots els joves de la vall i les 
seves famílies?

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les subvencions per a la promoció de 
l’ocupació autònoma que es podrien cobrir 
amb els ingressos que es perdran amb la 
supressió de l’impost de successions
Tram. 314-01062/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2026 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quantes subvencions per a la promoció de l’ocupació 
autònoma considera el Govern que es podrien cobrir 
amb els ingressos que es perdran per la supressió de 
l’impost de successions?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2011

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la relació entre les subvencions per a 
la promoció de l’ocupació autònoma i una 
actuació política business friendly
Tram. 314-01063/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2027 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 per tal 
que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Considera el Govern que les subvencions per a la pro-
moció de l’ocupació autònoma són una actuació política 
amb orientació business friendly?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2011

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC
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Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamen-
tari: 

1) Quin és el nombre de visitants que ha rebut l’espai del 
Memorial democràtic de la Via Laietana, 69 de Barcelo-
na durant els darrers dos anys?

2) Quantes d’aquestes visites corresponen a visites es-
colars?

3) Quin és el resultat econòmic d’explotació de l’espai 
del Memorial Democràtic de Via Laietana, 69 de Bar-
celona?

4) Quina és la plantilla que hi treballa en l’espai i el seu 
règim de contractació?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’endeutament de l’Agència Catalana 
de l’Aigua en data del 31 de desembre de 
2010
Tram. 314-01067/09

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 2044 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

1) Quin és l’endeutament de l’Agència Catalana de l’Ai-
gua a 31 de desembre de 2010?

2) Quin és el venciment d’aquest deute desglossat per 
anys?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

– Quina previsió tindria el Departament d’Ensenyament 
sobre l’aprovació de la creació de la SES o de l’institut 
escola a la Vall d’en Bas, si és el cas?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2011

Anna Simó i Castelló, portaveu del GP d’ERC;  
Carme Capdevila i Palau i Pere Bosch Cuenca, diputats 
del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els recursos sol·licitats per les caixes 
d’estalvi al Fons de reestructuració ordena-
da bancària (FROB)
Tram. 314-01065/09

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 2042 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

– Quins són els recursos sol·licitats per les diferents cai-
xes d’estalvi amb seu social a Catalunya al Fons de reor-
ganització ordenada bancària?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les visites a l’espai del Memorial De-
mocràtic de la Via Laietana de Barcelona
Tram. 314-01066/09

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 2043 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.



1 de març de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 28

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 70

2) Quin és el venciment d’aquest deute desglossat per 
anys?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’endeutament de Ports de la Genera-
litat en data del 31 de desembre de 2010
Tram. 314-01070/09

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 2047 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

1) Quin és l’endeutament de Ports de la Generalitat a  
31 de desembre de 2010?

2) Quin és el venciment d’aquest deute desglossat per 
anys?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’endeutament de Reg Sistema Se-
garra-Garrigues, SAU, en data del 31 de de-
sembre de 2010
Tram. 314-01071/09

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 2048 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’endeutament del Centre de Teleco-
municacions i Tecnologies de la Informació 
en data del 31 de desembre de 2010
Tram. 314-01068/09

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 2045 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

1) Quin és l’endeutament del Centre de Telecomunica-
cions i Tecnologies de la Informació a 31 de desembre 
de 2010?

2) Quin és el venciment d’aquest deute desglossat per 
anys?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’endeutament de l’Institut Català del 
Sòl en data del 31 de desembre de 2010
Tram. 314-01069/09

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 2046 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

1) Quin és l’endeutament de l’Institut Català del Sòl a 31 
de desembre de 2010?
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Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

1) Quin és l’endeutament de Centrals i Infraestructu-
res per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA  
(CIMALSA) a 31 de desembre de 2010?

2) Quin és el venciment d’aquest deute desglossat per 
anys?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’endeutament de Ferrocarrils de la 
Generalitat en data del 31 de desembre de 
2010
Tram. 314-01074/09

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 2051 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

1) Quin és l’endeutament de Ferrocarrils de la Generali-
tat de Catalunya a 31 de desembre de 2010?

2) Quin és el venciment d’aquest deute desglossat per 
anys?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

1) Quin és l’endeutament de Reg Sistema Segarra-Garri-
gues, SA a 31 de desembre de 2010?

2) Quin és el venciment d’aquest deute desglossat per 
anys?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’endeutament d’Aigües Ter Llobregat 
en data del 31 de desembre de 2010
Tram. 314-01072/09

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 2049 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

1) Quin és l’endeutament d’Aigües Ter-Llobregat a 31 de 
desembre de 2010?

2) Quin és el venciment d’aquest deute desglossat per 
anys?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’endeutament de Centrals i Infraes-
tructures per a la Mobilitat i les Activitats 
Logístiques, SAU, en data del 31 de desem-
bre de 2010
Tram. 314-01073/09

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 2050 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’endeutament de Tabasa, infraestruc-
tures i Serveis de Mobilitat, SA, en data del 
31 de desembre de 2010
Tram. 314-01077/09

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 2054 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

1) Quin és l’endeutament de TABASA, infraestructures i 
Serveis de Mobilitat, SA a 31 de desembre de 2010?

2) Quin és el venciment d’aquest deute desglossat per anys?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’endeutament d’Infraestructures Fer-
roviàries de Catalunya en data del 31 de de-
sembre de 2010
Tram. 314-01078/09

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 2055 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

1) Quin és l’endeutament d’Infraestructures Ferroviàries 
de Catalunya a 31 de desembre de 2010?

2) Quin és el venciment d’aquest deute desglossat per anys?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’endeutament del Centre d’Iniciatives 
per a la Reinserció en data del 31 de desem-
bre de 2010
Tram. 314-01075/09

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 2052 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

1) Quin és l’endeutament del Centre d’Iniciatives per a la 
Reinserció a 31 de desembre de 2010?

2) Quin és el venciment d’aquest deute desglossat per anys?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’endeutament de l’Agència de Resi-
dus de Catalunya en data del 31 de desem-
bre de 2010
Tram. 314-01076/09

Formulació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 2053 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

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

1) Quin és l’endeutament de l’Agència de Residus de Ca-
talunya a 31 de desembre de 2010?

2) Quin és el venciment d’aquest deute desglossat per anys?

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC
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recorregut entre Tordera i Girona? I en tot cas, quina pre-
visió d’execució preveu el Govern de la Generalitat?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2011

Carmen de Rivera Pla
Portaveu adjunt del SP C’s

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció de la nova escola de 
Sant Marçal, a Castellet i la Gornal (Alt Pe-
nedès)
Tram. 314-01081/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2064 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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.

Durant la passada legislatura, de comú acord entre el De-
partament i l’Ajuntament de Castellet i La Gornal, es va 
redactar el projecte per la nova escola de Sant Marçal (la 
redacció del projecte va ser encarregada pel mateix ajun-
tament). El Departament ha decidit instal·lar unes aules 
prefabricades per al nou curs 2011-2012 sense informar a 
l’ajuntament sobre la construcció de la nova escola.

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

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb la 
construcció de la nova escola de Sant Marçal, a Castellet 
i la Gornal?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la retribució del president, del vice-
president i dels consellers de GISA
Tram. 314-01079/09

Formulació
José Antonio Coto Roquet, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 2059 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

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

Interessa saber a aquest diputat: 

– Quina és la retribució fixa, amb complements i dietes 
prevista per l’any 2011, del president-conseller delegat, 
vicepresident i consellers de l’empresa de la Generalitat 
Gestió d’Infraestructures, SA, (GISA)

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2011

José Antonio Coto Roquet
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte de connexió de l’autopis-
ta C-31 amb l’AP-7 i sobre la conversió de la 
carretera N-II en autovia
Tram. 314-01080/09

Formulació
Carmen de Rivera i Pla, del Subgrup 
Parlamentari Ciutadans
Reg. 2061 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa de Parlament de Catalunya

Carmen de Rivera Pla, portaveu adjunt del Subgrup Par-
lamentari Ciutadans (C’s), d’acord amb allò que dispo-
sen els articles 141 y 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta perquè sigui contestada 
amb resposta escrita.

Interessa a aquesta diputada, i al seu subgrup parlamen-
tari, conèixer:

1. Quina previsió te el govern d’execució del projecte de 
conexió de l’autopista C-31 amb la AP-7 a l’alçada del 
punt de trobada entre les comarques de la Selva i el Ma-
resme?

2. El govern de la Generalitat s’ha dirigit al Govern Cen-
tral interessant-se per l’execució dels treballs pendents 
per que la Carretera N-II esdevingui autovia en tot el seu 
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bra a Dubai pot tenir interès per a la internacionalització 
d’empreses catalanes?

– Ha dut o té previst dur a terme el Govern de la Genera-
litat alguna acció per promoure la presència d’empreses 
catalanes a aquesta Firade materials de construcció The 
Big Five Show que se celebra a Dubai?

– Quines accions s’han dut a terme en edicions anteriors?

– Quines accions té previst dur a terme per a l’edició de 
2011?

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2011

Santiago Rodríguez Serra
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la solució als atacs de voltors als ra-
mats del Pallars Sobirà
Tram. 314-01084/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2076 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Mònica Lafuente de la Torre, diputada del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Ramaders del Pallars Sobirà denuncien que des del pas-
sat divendres 4 de febrer un seguit d’animals han mort 
per atacs de voltors, tots ells en un radi d’uns 500 metres 
al poble d’Àreu a Alins.

Els ramaders de la comarca han calculat uns 25 atacs 
amb mort d’animals només durant el 2010. Coincideixen 
que aquesta situació es deu a la superpoblació de voltors 
que hi ha a la zona, on no troben prou cadàvers d’ani-
mals per alimentar-se. Interessa saber a aquesta diputada 
i al seu Grup Parlamentari: 

– Quina solució pensa donar el Departament per eradi-
car les morts d’animals dels ramaders?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2011

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció d’un nou edifici per a 
l’Escola Els Pins, de Moja, a Olèrdola (Alt Pe-
nedès)
Tram. 314-01082/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2065 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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.

L’escola Els Pins, al nucli de Moja (Olèrdola), porta en 
funcionament des de fa uns anys en condicions precàri-
es, atenent a un bon nombre d’alumnes que provenen tant 
del mateix nucli com dels nuclis de Sant Miquel d’Olèr-
dola i Daltmar.

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

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
en relació amb la construcció i dotació d’un edifici per 
l’Escola Els Pins de Moja (Olèrdola)?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la promoció de la presència de les 
empreses catalanes a la fira de materials de 
construcció The Big 5 Show de Dubai
Tram. 314-01083/09

Formulació
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 2074 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Santiago Rodríguez Serra, diputat del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Considera el Govern de la Generalitat que la Fira de 
materials de construcció The Big Five Show que se cele-
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Els ramaders de la comarca han calculat uns 25 atacs 
amb mort d’animals només durant el 2010. Coincideixen 
que aquesta situació es deu a la superpoblació de voltors 
que hi ha a la zona, on no troben prou cadàvers d’ani-
mals per alimentar-se. Interessa saber a aquesta diputada 
i al seu Grup Parlamentari: 

– Quina solució donarà a la superpoblació de voltors?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2011

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’emigració de treballadors joves qua-
lificats
Tram. 314-01087/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2081 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 l’emigra-
ció de treballadors joves qualificats, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quines mesures està impulsant el Govern de la Gene-
ralitat per evitar l’emigració de treballadors joves quali-
ficats?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el retorn dels joves professionals qua-
lificats
Tram. 314-01088/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2082 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la indemnització per les pèrdues cau-
sades pels atacs de voltors als ramats del 
Pallars Sobirà
Tram. 314-01085/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2077 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Mònica Lafuente de la Torre, diputada del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Ramaders del Pallars Sobirà denuncien que des del pas-
sat divendres 4 de febrer un seguit d’animals han mort 
per atacs de voltors, tots ells en un radi d’uns 500 metres 
al poble d’Àreu a Alins.

Els ramaders de la comarca han calculat uns 25 atacs 
amb mort d’animals només durant el 2010. Coincideixen 
que aquesta situació es deu a la superpoblació de voltors 
que hi ha a la zona, on no troben prou cadàvers d’ani-
mals per alimentar-se. Interessa saber a aquesta diputada 
i al seu Grup Parlamentari: 

– Pensa el Departament indemnitzar per les pèrdues, 
tant per l’animal mort com pel lucre cessant?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2011

Mònica Lafuente de la Torre
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la superpoblació de voltors al Pallars 
Sobirà
Tram. 314-01086/09

Formulació
Mònica Lafuente de la Torre,  
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2078 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Mònica Lafuente de la Torre, diputada del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els 
articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Ramaders del Pallars Sobirà denuncien que des del pas-
sat divendres 4 de febrer un seguit d’animals han mort 
per atacs de voltors, tots ells en un radi d’uns 500 metres 
al poble d’Àreu a Alins.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reobertura de l’escola de Saldes 
(Berguedà) per al curs 2011-2012
Tram. 314-01090/09

Formulació
Judit Carreras Tort, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2086 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Judit Carreras Tort, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, 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.

El Departament d’Educació va acordar el cessament tem-
poral de l’escola de Saldes durant el curs 2010-2011 atès 
que, per un error administratiu, només constaven inscrits 
tres alumnes quan en realitat eren sis. De fet, el compro-
mís era la reobertura de l’escola el curs 2011-2012 tal i 
com demanava l’Ajuntament de Saldes i l’AMPA.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin és el capteniment del Departament d’Ensenya-
ment respecte a la reobertura de l’escola de Saldes pel 
curs 2011-2012?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2011

Judit Carreras Tort
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la inclusió de l’escola de Saldes (Ber-
guedà) en el període de preinscripcions per 
al curs 2011-2012
Tram. 314-01091/09

Formulació
Judit Carreras Tort, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2087 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Judit Carreras Tort, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, 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.

El Departament d’Educació va acordar el cessament tem-
poral de l’escola de Saldes durant el curs 2010-2011 atès 
que, per un error administratiu, només constaven inscrits 
tres alumnes quan en realitat eren sis. De fet, el compro-
mís era la reobertura de l’escola el curs 2011-2012 tal i 
com demanava l’Ajuntament de Saldes i l’AMPA.

que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, el retorn dels 
joves catalans qualificats professionalment, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quines mesures està impulsant el Govern de la Gene-
ralitat per facilitar el retorn dels joves catalans qualifi-
cats professionalment que han emigrat a l’estranger?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’enllaç de la carretera N-14 amb l’au-
topista AP-7
Tram. 314-01089/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2083 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 carre-
tera N-141, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– La Generalitat ha de redactar els estudis ambientals 
i el projecte constructiu de la variant de la N-141 al seu 
pas per Bescanó i l’enllaç d’aquesta carretera amb altres 
vies de la xarxa. Inicialment es va preveure l’enllaç de 
la N-141 amb la carretera GI-531, mitjançant el tram V: 
Bescanó-Sant Gregori. Des de l’Ajuntament de Salt s’ha 
al·legat la necessitat de refer el projecte i redactar una 
nova proposta de variant que enllaci la N-141 amb l’AP-7  
en el nou accés de l’autopista que hi haurà al terme mu-
nicipal de Fornells de la Selva. Ha previst el Govern de 
la Generalitat contemplar aquesta alternativa i encarre-
gar els estudis i projectes necessaris per a valorar-la i 
tenir-la en compte?

Palau del Parlament, 15 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 la concessió a l’Ajuntament de Berga 
d’una subvenció per a la construcció d’una 
segona llar d’infants municipal
Tram. 314-01093/09

Formulació
Judit Carreras Tort, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2089 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Judit Carreras Tort, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Essent que l’Ajuntament de Berga preveu construir una 
segona escola bressol municipal de 82 places mitjan-
çant l’Ordre EDC/233/2006, de 28 d’abril (DOGC núm. 
4633, de 15 de maig de 2006), interessa saber a aquesta 
diputada i al seu Grup Parlamentari: 

– El Departament d’Ensenyament considera concedi-
da la subvenció a l’Ajuntament de Berga per construir 
aquesta segona escola bressol?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2011

Judit Carreras Tort
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’existència de reserva de crèdit per 
a atorgar una subvenció per a la creació de 
places de llar d’infants a Berga
Tram. 314-01094/09

Formulació
Judit Carreras Tort, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2090 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Judit Carreras Tort, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Essent que l’Ajuntament de Berga preveu construir una 
segona escola bressol municipal de 82 places l’Ordre 
EDC/233/2006, de 28 d’abril (DOGC núm. 4633, de 
15 de maig de 2006), interessa saber a interessa saber a 
aquesta diputada i al seu Grup Parlamentari: 

– Existeix la reserva de crèdit corresponent per l’import 
de la subvenció per a la creació de noves places d’escola 
bressol a la ciutat de Berga?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2011

Judit Carreras Tort
Diputada del GP SOC

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– El Departament d’Ensenyament ha previst la possibili-
tat de la preinscripció a l’escola de Saldes pel curs 2011-
2012 en el període de preinscripció que actualment està 
obert?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2011

Judit Carreras Tort
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la tramesa de l’Ajuntament de Berga 
al Departament d’Ensenyament de la docu-
mentació necessària per a la construcció 
d’una segona llar d’infants municipal
Tram. 314-01092/09

Formulació
Judit Carreras Tort, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2088 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Judit Carreras Tort, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, 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.

Essent que l’Ajuntament de Berga preveu construir una 
segona escola bressol municipal de 82 places mitjan-
çant l’Ordre EDC/233/2006, de 28 d’abril (DOGC núm. 
4633, de 15 de maig de 2006), interessa saber a aquesta 
diputada i al seu Grup Parlamentari: 

– L’Ajuntament de Berga va trametre la documentació (rela-
cionada l’annex 2 de l’Ordre EDC/233/2006, de 28 d’abril -  
DOGC núm. 4633, de 15 de maig de 2006) al Depar-
tament en el temps i forma previstos a la convocatòria?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2011

Judit Carreras Tort
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’acord per a la construcció del nou 
institut de Berga
Tram. 314-01096/09

Formulació
Judit Carreras Tort, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2092 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Judit Carreras Tort, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, 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.

Hores d’ara, la construcció de l’edifici definitiu de l’actual 
SES Serra de Noet a la ciutat de Berga és encara una as-
signatura pendent que cal resoldre amb urgència. En data 
5 de març de 2009, mitjançant sessió ordinària del Ple de 
l’Ajuntament de Berga es va aprovar l’expedient de cessió 
gratuïta d’una finca propietat de l’Ajuntament de Berga  
al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalu-
nya, amb la finalitat que els terrenys es destinessin a la 
construcció d’un institut d’educació secundària a Berga. 
Des del Departament es demanà un compromís per es-
crit on es posés data que l’esmentat terreny adquirís la 
condició de solar.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quan preveu el Departament d’Ensenyament que el 
Govern aprovarà l’acord relatiu a l’encàrrec de la cons-
trucció de l’edifici definitiu de la SES Serra de Noet, de 
Berga?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2011

Judit Carreras Tort
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la remodelació de l’Escola Gironella
Tram. 314-01097/09

Formulació
Judit Carreras Tort, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2093 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Judit Carreras Tort, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, 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.

El 12 de desembre de 2009, el Departament d’Educa-
ció va adjudicar la redacció del projecte executiu per 
l’ampliació a una línia de l’Escola de Gironella atès que 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la cessió d’una finca propietat de 
l’Ajuntament de Berga al Departament d’En-
senyament per a la construcció del nou ins-
titut
Tram. 314-01095/09

Formulació
Judit Carreras Tort, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2091 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Judit Carreras Tort, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, 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.

Hores d’ara, la construcció de l’edifici definitiu de l’actu-
al SES Serra de Noet a la ciutat de Berga és encara una 
assignatura pendent que cal resoldre amb urgència. En 
data 5 de març de 2009, mitjançant sessió ordinària del 
Ple de l’Ajuntament de Berga es va aprovar l’expedient de  
cessió gratuïta d’una finca propietat de l’Ajuntament  
de Berga al Departament d’Educació de la Generalitat de  
Catalunya, amb la finalitat que els terrenys es destines-
sin a la construcció d’un institut d’educació secundària a 
Berga. Des del Departament es demanà un compromís 
per escrit on es posés data que l’esmentat terreny adqui-
rís la condició de solar.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– El Departament d’Ensenyament té constància que 
l’Ajuntament de Berga hagi complert l’acord pres el 5 de 
novembre de 2009 que establia, entre altres, que l’Ajun-
tament de Berga es comprometia a que en el termini de 
dotze mesos, anticiparia les obres necessàries perquè 
el terreny de referència adquirís la condició de solar, i 
per tant, estigués dotat dels serveis necessari perquè s’hi 
pugui construir el nou institut d’educació secundària a 
Berga?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2011

Judit Carreras Tort
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les declaracions d’una diputada amb 
relació a l’augment del límit de velocitat a la 
carretera C-16 entre Gironella i Sallent
Tram. 314-01099/09

Formulació
Judit Carreras Tort, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2095 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Judit Carreras Tort, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, 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: 

La diputada Montserrat Ribera ha afirmat en un mitjà de 
comunicació que la Generalitat permetrà aviat augmen-
tar el límit de velocitat a la C-16 entre Gironella i Sallent, 
afirmant que ni la contaminació ni la seguretat seran un 
entrebanc.

– Confirma el conseller de Territori i Sostenibilitat les 
declaracions de la Diputada?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2011

Judit Carreras Tort
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el viatge del representant de la part 
catalana de les comissions mixtes Estat-
Generalitat a Guinea Equatorial
Tram. 314-01100/09

Formulació
Dolors Camats i Luis, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 2099 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (ICV-EUiA), d’acord amb allò que preveu 
l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula les 
següents preguntes per tal que siguin contestades per 
escrit.

El càrrec de representant de la part catalana de les co-
missions mixtes Estat-Generalitat és exercit pel Sr. Du-
ran Lleida per delegació del president de la Generalitat. 
Es tracta d’una alta responsabilitat que no s’exerceix ex-
clusivament al moment de les trobades de la comissió 
sinó d’una manera permanent.

l’estat actual de l’edifici fa que les obres siguin del tot 
indispensables.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin és el capteniment del Departament d’Ensenya-
ment respecte a la remodelació del CEIP Gironella i 
quan preveu el Departament que el Govern aprovarà 
l’acord relatiu a l’encàrrec de la remodelació de l’edifici 
del CEIP Gironella?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2011

Judit Carreras Tort
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estudi que avala l’augment del límit 
de velocitat a la carretera C-16 entre Giro-
nella i Sallent
Tram. 314-01098/09

Formulació
Judit Carreras Tort, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2094 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Judit Carreras Tort, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, 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: 

La diputada Montserrat Ribera ha afirmat en un mitjà de 
comunicació que la Generalitat permetrà aviat augmen-
tar el límit de velocitat a la C-16 entre Gironella i Sallent, 
afirmant que ni la contaminació ni la seguretat seran un 
entrebanc.

– Hi ha algun estudi del Departament de Territori i Sos-
tenibilitat que avali la possibilitat de fer aquest canvi?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2011

Judit Carreras Tort
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el retard en la presentació de l’infor-
me de la Central de Resultats de la Xarxa 
Sanitària d’Utilització Pública del 2009
Tram. 314-01102/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 2105 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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: 

– Per quin o quins motius s’ha demorat la presentació 
de l’informe de la central de resultats de 2009, que pre-
visiblement ja estava confeccionat a finals d’octubre del 
2010? 

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2011

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la difusió dels informes de la Central 
de Resultats de la Xarxa Sanitària d’Utilitza-
ció Pública
Tram. 314-01103/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 2106 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 un dels objectius de la central de resultats és 
«Difondre les conclusions de la valoració de resultats«, 
si ja se’n disposa dels informes, perquè no se n’ha fet la 
difusió corresponent?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2011

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

És per això que aquesta diputada vol saber: 

– 1) Ha estat informat el president de la Generalitat prè-
viament de la visita oficial del Sr. Duran Lleida a Guinea 
Equatorial?

2) Coneix i comparteix el president de la Generalitat els 
objectius i propòsits de la visita del representant de la 
part catalana de les comissions mixtes Estat-Generalitat, 
Sr. Duran Lleida, a Guinea Equatorial?

3) Coneix i comparteix el president de la Generalitat 
l’agenda i els acords de la reunió del representant de la 
part catalana de les comissions mixtes Estat-Generalitat, 
Sr. Duran Lleida, en la seva entrevista amb el president 
de Guinea Equatorial?

4) Forma part la visita del representant de la part catala-
na de les comissions mixtes Estat-Generalitat, Sr. Duran 
Lleida, a Guinea Equatorial de les relacions exteriors del 
nou Govern de la Generalitat?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2011

Dolors Camats i Luis
Diputada

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la presentació de l’informe de la Cen-
tral de Resultats de la Xarxa Sanitària d’Uti-
lització Pública corresponent al 2009
Tram. 314-01101/09

Formulació
Josep M. Sabaté Guasch, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 2104 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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: 

– Quan pensa el conseller presentar l’informe de la Cen-
tral de resultats corresponent al exercici 2009?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2011

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Departament responsable de les 
relacions amb les cases regionals de les co-
munitats autònomes a Catalunya
Tram. 314-01106/09

Formulació
Joan Ferran i Serafini, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 2110 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Ferran Serafini, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, 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: 

– Mitjançant quina o quines Conselleries s’articularan 
les relacions entre el Govern de la Generalitat i les cases 
regionals d’altres comunitats autònomes? 

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2011

Joan Ferran Serafini
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les tasques del Consell Assessor per 
a la Reactivació Econòmica i el Creixement
Tram. 314-01107/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2117 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 
les tasques del Consell Assessor per a la Recuperació 
econòmica per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

– Quines tasques ha encarregat el Govern al Consell As-
sessor per a la Recuperació econòmica?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2011

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les funcions de la responsable de les 
relacions amb les cases regionals de les co-
munitats autònomes a Catalunya
Tram. 314-01104/09

Formulació
Joan Ferran i Serafini, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 2108 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Ferran Serafini, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, 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: 

– Quines són les funcions i atribucions de la nova a res-
ponsable de relacions amb les cases regionals d’altres co-
munitats autònomes a Catalunya, nomenada mitjançant 
la Resolució GRI/350/2011, de 9 de febrer?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2011

Joan Ferran Serafini
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les relacions amb les cases regionals 
de les comunitats autònomes a Catalunya
Tram. 314-01105/09

Formulació
Joan Ferran i Serafini, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 2109 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Ferran Serafini, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, 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 naturalesa tindran les relacions entre el Govern 
de la Generalitat i les cases regionals d’altres comunitats 
autònomes?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2011

Joan Ferran Serafini
Diputat del GP SOC
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– Considera el Govern que entre els objectius del Consell 
Assessor per a la Recuperació econòmica hi ha el suport 
a les empreses, al comerç, a la indústria i als autònoms?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2011

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els objectius del Consell Assessor per 
a la Reactivació Econòmica i el Creixement 
pel que fa a la creació d’ocupació
Tram. 314-01110/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2120 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 
els objectius del Consell Assessor per a la Recuperació 
econòmica hi ha la creació d’ocupació per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Considera el Govern que entre els objectius del Consell 
Assessor per a la Recuperació econòmica hi ha la crea-
ció d’ocupació?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2011

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les declaracions de societats de salut 
pública en contra de la nova regulació de la 
velocitat als accessos a Barcelona
Tram. 314-01111/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 2124 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (ICV-EUiA), d’acord amb allò que preveu 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el conseller d’Empresa i Ocupació i el 
Consell Assessor per a la Reactivació Eco-
nòmica i el Creixement
Tram. 314-01108/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2118 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 
el conseller d’Empresa i Ocupació i el Consell Assessor 
per a la Recuperació econòmica per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Per quin motiu el conseller d’Empresa i Ocupació no 
forma part del Consell Assessor per a la Recuperació 
econòmica?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2011

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els objectius del Consell Assessor per 
a la Reactivació Econòmica i el Creixement 
pel que fa a les empreses, el comerç, la in-
dústria i els autònoms
Tram. 314-01109/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2119 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 
els objectius del Consell Assessor per a la Recuperació 
econòmica pel que fa a les empreses, el comerç, a la in-
dústria i als autònoms del per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamen-
tari: 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les vies en què s’ha suprimit el límit de 
80 km/h i s’hi ha autoritzat una velocitat mà-
xima superior a la permesa abans de l’apli-
cació d’aquest límit
Tram. 314-01113/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 2126 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 siguin contestada per escrit.

– Hi ha alguna via de les que s’han suprimit el límit de 
velocitat dels 80 km/h, en la que s’hagi modificat a l’alça 
el límit de velocitat vigent abans de l’entrada en funcio-
nament de les limitacions que han estat aplicant-se du-
rant el període 2008-2009?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la qualificació com a velocitat varia-
ble del sistema de regulació de la velocitat 
als accessos de Barcelona dels anys 2008, 
2009 i 2010
Tram. 314-01114/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 2127 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 siguin contestada per escrit.

– Qualificaria el Govern de la Generalitat el sistema de 
regulació de la velocitat als accessos a Barcelona, vigent 
al període 2008-2010, com de velocitat variable?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la se-
güent pregunta per tal que siguin contestada per escrit.

– Quina valoració fa el Govern de la Generalitat de la 
declaració de la Societat de Salut Pública de Catalunya 
i Balears, la Societat Espanyola d’Epistemologia i la So-
cietat Espanyola de Salut Pública i Administració Sani-
tària contrària a la nova regulació de la velocitat en els 
accessos a Barcelona?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la carta al president de la Generalitat 
de diversos professors, catedràtics i inves-
tigadors amb relació a la nova regulació de 
la velocitat als accessos de Barcelona, i la 
resposta que els ha donat
Tram. 314-01112/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 2125 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 siguin contestada per escrit.

– Quina valoració fa el Govern de la Generalitat de la 
carta enviada al president Mas, sobre la nova regulació 
de la velocitat dels accessos a Barcelona, signada pels 
professors, catedràtics i investigadors Xavier Querol, 
Andres Alastuey, Jose Maria Baldasano i Jordi Sunyer, i 
quina resposta els hi ha donat?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el temps que estalviarà un vehicle per 
anar de Molins de Rei a Barcelona amb el 
nou sistema de velocitat variable
Tram. 314-01117/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 2130 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 siguin contestada per escrit.

– Quin temps preveu el Govern de la Generalitat que 
n’estalviarà un vehicle per anar de Molins de Rei a Bar-
celona, en cas de no trobar congestió, amb la nova regu-
lació de la velocitat variable?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la relació entre la velocitat circulatòria 
i la contaminació
Tram. 314-01118/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 2131 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 siguin contestada per escrit.

– Considera el govern de la Generalitat que existeix re-
lació entre la velocitat dels vehicles i la contaminació?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el funcionament del sistema de velo-
citat variable als accessos de Barcelona en 
cas d’augmentar l’accidentalitat, la contami-
nació o la congestió del trànsit
Tram. 314-01115/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 2128 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 siguin contestada per escrit.

– Quina serà l’actuació del Govern de la Generalitat en 
cas que es produeixi un augment de la sinistralitat, de la  
contaminació o de la congestió del trànsit a partir de 
l’entrada en funcionament del nou sistema de velocitat 
variable als accessos de Barcelona?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius per a la no-aplicació de les 
noves normes sobre velocitat a les carrete-
res C-31 i C-32 el 7 de febrer de 2011
Tram. 314-01116/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 2129 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 siguin contestada per escrit.

– Per quins motius no van entrar en vigor les noves nor-
mes sobre velocitat a la C-31 i la C-32 el dia 7 de febrer?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a evitar la contami-
nació acústica derivada de la nova regulació 
de la velocitat variable
Tram. 314-01121/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 2134 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 siguin contestada per escrit.

– Ha previst el Govern de la Generalitat mesures per evi-
tar l’impacte que l’augment del soroll provocat pels ve-
hicles al circular a major velocitat pot ocasionar en mu-
nicipis com Molins de Rei o Castelldefels, amb la nova 
regulació de la velocitat variable?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la disminució dels morts per accident 
l’any 2010 amb relació al període 2003-2007 
i la proporció de morts i ferits greus l’any 
2010 amb relació al 2007
Tram. 314-01122/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 2135 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 siguin contestada per escrit.

– El Conseller d’Interior Felip Puig ha declarat que a 
l’any 2010 s’ha produït un augment dels accidents amb 
morts i ferits greus en relació al 2009, com a argument 
per a qüestionar els efectes de l’anomenada zona 80. 
Com valora el Govern el fet que els morts per accident 
hagin disminuït de 12 a l’any en el període 2003-2007 
a 4 a l’any 2010? I en quina proporció considera el Go-
vern que han disminuït els morts i ferits greus comparant 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris del conseller d’Interior per 
a afirmar que les diligències obertes per la 
fiscalia de delictes ambientals no tindran 
conseqüències
Tram. 314-01119/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 2132 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 siguin contestada per escrit.

– En quins raonaments o informes jurídics s’ha basat el 
conseller d’Interior Sr. Felip Puig per afirmar als mitjans 
de comunicació el dia 10 de febrer, que les diligències 
obertes per la Fiscalia de delictes ambientals per a la 
contaminació a Barcelona, quedaran en no res i no tin-
dran conseqüències?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius del conseller d’Interior per 
a no donar explicacions sobre la no-entrada  
en funcionament del sistema de velocitat 
variable a les carreteres C-31 i C-32
Tram. 314-01120/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 2133 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 siguin contestada per escrit.

– Per quins motius el conseller d’Interior no va donar 
explicacions en persona el dia 7 de febrer sobre la no 
entrada en funcionament del nou sistema de velocitat va-
riable a la C-31 i la C-32?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat
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l’article 144 del Reglament de la Cambra, formula la se-
güent pregunta per tal que siguin contestada per escrit.

– Quina valoració fa el Govern de la Generalitat de la 
posició contrària a la nova regulació de la velocitat als 
accessos de Barcelona, de les associacions de víctimes 
d’accidents de trànsit?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els mecanismes del Servei Català de 
Trànsit per a comunicar als conductors els 
canvis de velocitat variable a les vies sense 
panells informatius
Tram. 314-01125/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 2138 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 siguin contestada per escrit.

– Com preveu comunicar als conductors, el Servei Ca-
talà de Trànsit, els canvis de velocitat variable en les 
vies que no disposen de panells informatius en el cas de 
donar-se situacions que obliguin a disminuir la velocitat 
per sota del 100 km/h o dels 120 km/h hi que marquen 
els senyals verticals?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

l’any 2010, no amb el 2009 sinó, amb el 2007, darrer any 
en que no estava encara en vigor la normativa?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les confusions amb els senyals de 
trànsit a les carreteres C-31 i C-32 el dia 7 
de febrer de 2011
Tram. 314-01123/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 2136 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 siguin contestada per escrit.

– Quina valoració fa el Govern de la Generalitat del fet 
que el dia 7 de febrer, segons informa el diari La Van-
guardia, molts conductors es confongueren amb els 
senyals de trànsit, alguns contradictoris, a la C-31 i la 
C-32?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el posicionament contrari de les asso-
ciacions de víctimes d’accidents de trànsit a 
la nova regulació de la velocitat als acces-
sos de Barcelona
Tram. 314-01124/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 2137 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la supressió de màsters a la Universi-
tat de Barcelona
Tram. 314-01128/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2158 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 els màs-
ters a la Universitat de Barcelona, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quins màsters tenen previst suprimir a la Universitat 
de Barcelona?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la supressió de màsters a la Universi-
tat Autònoma de Barcelona
Tram. 314-01129/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2159 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 els màs-
ters a la Universitats Autònoma de Barcelona, per tal que 
li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quins màsters tenen previst suprimir de la Universitat 
Autònoma de Barcelona?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la relació entre la velocitat dels vehi-
cles i l’accidentalitat
Tram. 314-01126/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 2139 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 siguin contestada per escrit.

– Considera el govern de la Generalitat que existeix rela-
ció entre la velocitat dels vehicles i la sinistralitat?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius per a modificar la regulació 
de la velocitat als accessos a Barcelona
Tram. 314-01127/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 2140 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 siguin contestada per escrit.

– Per quins motius s’ha modificat la regulació de la ve-
locitat als accessos de Barcelona que s’havia aprovat a 
l’anterior Govern?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la supressió de màsters a la Universi-
tat Politècnica de Catalunya, de Barcelona
Tram. 314-01132/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2162 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 els màs-
ters a la Universitat Politècnica de Catalunya, per tal que 
li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quins màsters tenen previst suprimir de la Universitat 
Politècnica de Catalunya?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la supressió de màsters a la Universi-
tat de Lleida
Tram. 314-01133/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2163 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 els màs-
ters a la Universitat de Lleida, per tal que li sigui contes-
tada amb resposta escrita.

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

– Quins màsters tenen previst suprimir de la Universitat 
de Lleida?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la supressió de màsters a la Universi-
tat de Girona
Tram. 314-01130/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2160 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 els màs-
ters de la Universitats de Girona, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quins màsters tenen previst suprimir de la Universitat 
de Girona?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la supressió de màsters a la Universi-
tat Pompeu Fabra, de Barcelona
Tram. 314-01131/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2161 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 els màs-
ters a la Universitat Pompeu Fabra, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quins màsters tenen previst suprimir de la Universitat 
Pompeu Fabra?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el fet que l’anunci del nomenament 
del delegat del Govern davant la Unió Euro-
pea hagi estat elogiat per un eurodiputat del 
Partit Popular
Tram. 314-01136/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2166 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 nome-
nament del delegat del Govern davant la Unió Europea.

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

– Quina opinió té el Govern sobre el fet que l’anunci 
del nomenament del delegat del Govern davant la Unió 
Europea hagi estat elogiat per l’eurodiputat Alejo Vidal-
Quadras?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les prioritats de la delegació de la Ge-
neralitat davant la Unió Europea per a la  
IX legislatura
Tram. 314-01137/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2167 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 nome-
nament del delegat del Govern davant la Unió Europea.

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

– Quines són les prioritats de la delegació de la Generali-
tat davant la Unió Europea per a la IX legislatura?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la supressió de màsters a de la Uni-
versitat Rovira i Virgili, de Tarragona
Tram. 314-01134/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2164 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 els màs-
ters a la Universitat Rovira i Virgili, per tal que li sigui 
contestada amb resposta escrita.

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

– Quins màsters tenen previst suprimir de la Universitat 
Rovira i Virgili?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la consideració del paper com a re-
presentant davant l’OTAN durant la guerra 
d’Iraq en el nomenament del delegat del Go-
vern davant la Unió Europea
Tram. 314-01135/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2165 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 nome-
nament del delegat del Govern davant la Unió Europea.

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

– El Govern ha pres en consideració el paper com a re-
presentant davant la OTAN durant la guerra d’Iraq per a 
nomenar el delegat del Govern davant la Unió Europea?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el tractament econòmic específic de 
la Direcció General de Règim Penitenciari i 
Recursos
Tram. 314-01140/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2170 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin és el tractament econòmic específic de la Direc-
ció General de Règim Penitenciari i Recursos? 

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la retribució anual de Ramon Parés i 
Gallés
Tram. 314-01141/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2171 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quina és la retribució anual del Sr. Ramon Parés i Ga-
llés?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions que durà a terme el de-
legat davant la Unió Europea amb relació 
a la transició nacional cap al dret a decidir 
anunciada pel president de la Generalitat
Tram. 314-01138/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2168 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 nome-
nament del delegat del Govern davant la Unió Europea.

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

– Quines són les actuacions que portarà a terme el de-
legat del Govern davant la Unió Europea en relació la 
transició nacional cap al dret a decidir anunciada pel 
president de la Generalitat?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’augment d’efectius dels cossos po-
licials en els municipis turístics per al 2011
Tram. 314-01139/09

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 2169 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– Té previst el Govern reforçar els cossos de les poli-
cies locals dels municipis turístics de Catalunya durant 
aquest any 2011? En cas afirmatiu, com preveu desenvo-
lupar aquest reforçarment?

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2011

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’òrgan del Departament de Justícia 
responsable de la coordinació i la supervi-
sió de l’establiment i l’execució de les políti-
ques de serveis penitenciaris, rehabilitació i 
justícia juvenil
Tram. 314-01144/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2174 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin és l’òrgan del Departament de Justícia competent 
en coordinar i supervisar la implantació i l’execució de 
les polítiques de serveis penitenciaris, rehabilitació i jus-
tícia juvenil?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’òrgan del Departament de Justícia 
responsable de la inspecció i l’avaluació 
dels centres i els programes penitenciaris i 
de justícia juvenil
Tram. 314-01145/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2175 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin és l’òrgan del Departament de Justícia competent 
en dur a terme la inspecció i avaluació dels centres i pro-
grames penitenciaris i de justícia juvenil?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’òrgan del Departament de Justícia 
responsable de l’elaboració de les propos-
tes relatives a les polítiques de serveis peni-
tenciaris, rehabilitació i justícia juvenil
Tram. 314-01142/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2172 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin és l’òrgan del Departament de Justícia competent 
en elaborar les propostes sobre la política de serveis pe-
nitenciaris, rehabilitació i justícia juvenil?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’òrgan del Departament de Justícia 
responsable de definir l’orientació estratègi-
ca de les polítiques de serveis penitenciaris, 
rehabilitació i justícia juvenil
Tram. 314-01143/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2173 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin és l’òrgan del Departament de Justícia competent 
en definir l’orientació estratègica de la política de serveis 
penitenciaris, rehabilitació i justícia juvenil?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’òrgan del Departament de Justícia 
responsable de l’elaboració i la valoració 
dels programes de necessitats del sistema 
d’execució penal
Tram. 314-01149/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2179 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin és l’òrgan del Departament de Justícia compe-
tent en elaborar els programes de necessitats del sistema 
d’execució penal i de fer-ne la valoració?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’òrgan del Departament de Justícia 
responsable de la potenciació i l’establi-
ment de les mesures d’execució penal no 
privatives de llibertat
Tram. 314-01150/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2180 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin és l’òrgan del Departament de Justícia competent 
en potenciar i implementar les mesures d’execució penal 
no privatives de llibertat a la comunitat?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’òrgan del Departament de Justícia 
responsable de la promoció i l’avaluació del 
desenvolupament del sistema d’execució 
penal
Tram. 314-01146/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2176 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin és l’òrgan del Departament de Justícia competent 
en promoure i avaluar el desenvolupament del sistema 
d’execució penal?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’òrgan del Departament de Justícia 
responsable de la direcció i la supervisió 
dels programes de rehabilitació i del funci-
onament dels centres penitenciaris
Tram. 314-01148/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2178 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin és l’òrgan del Departament de Justícia competent 
en dirigir i supervisar els programes de rehabilitació i el 
funcionament dels centres penitenciaris?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la supressió de la Direcció General de 
Recursos de l’Administració de justícia
Tram. 314-01153/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2183 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quins han estat els motius de suprimir la Direcció Ge-
neral de Recursos de l’Administració de Justícia?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’obertura d’un servei territorial del 
Departament de Justícia a l’Anoia
Tram. 314-01154/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2184 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Per quan tenen prevista la creació del servei territorial de 
representació del Departament de Justícia en l’àmbit de la  
 
comarca de l’Anoia?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’òrgan del Departament de Justícia 
responsable de l’execució de les mesures 
d’internament de menors i joves
Tram. 314-01151/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2181 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin és l’òrgan del Departament de Justícia competent 
en executar les mesures d’internament que s’imposin a 
menors i a joves?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’òrgan del Departament de Justícia 
responsable de l’organització dels progra-
mes de mediació en l’àmbit juvenil
Tram. 314-01152/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2182 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin és l’òrgan del Departament de Justícia competent 
per organitzar els programes de mediació en l’àmbit de 
la justícia juvenil?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’obertura d’un servei territorial del 
Departament de Justícia a Osona
Tram. 314-01157/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2187 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Per quan tenen prevista la creació del servei territorial de 
representació del Departament de Justícia en l’àmbit de la  
comarca de l’Osona?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’obertura d’un servei territorial del 
Departament de Justícia al Solsonès
Tram. 314-01158/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2188 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Per quan tenen prevista la creació del servei territorial de 
representació del Departament de Justícia en l’àmbit de la  
comarca del Solsonès?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’obertura d’un servei territorial del 
Departament de Justícia al Bages
Tram. 314-01155/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2185 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Per quan tenen prevista la creació del servei territorial de 
representació del Departament de Justícia en l’àmbit de la  
comarca del Bages?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’obertura d’un servei territorial del 
Departament de Justícia al Berguedà
Tram. 314-01156/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2186 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Per quan tenen prevista la creació del servei territorial de 
representació del Departament de Justícia en l’àmbit de la  
comarca del Berguedà?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’obertura d’un servei territorial del 
Departament de Justícia a la Cerdanya
Tram. 314-01161/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2191 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Per quan tenen prevista la creació del servei territorial de 
representació del Departament de Justícia en l’àmbit de la  
comarca de la Cerdanya?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’obertura d’un servei territorial del 
Departament de Justícia al Pallars Jussà
Tram. 314-01162/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2192 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Per quan tenen prevista la creació del servei territorial de 
representació del Departament de Justícia en l’àmbit de la  
comarca del Pallars Jussà?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’obertura d’un servei territorial del 
Departament de Justícia a l’Alta Ribagorça
Tram. 314-01159/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2189 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Per quan tenen prevista la creació del servei territorial de 
representació del Departament de Justícia en l’àmbit de la  
comarca de l’Alta Ribagorça?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’obertura d’un servei territorial del 
Departament de Justícia a l’Alt Urgell
Tram. 314-01160/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2190 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Per quan tenen prevista la creació del servei territorial de 
representació del Departament de Justícia en l’àmbit de la  
comarca de l’Alt Urgell?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estructura del servei territorial del 
Departament de Justícia a la província de 
Girona
Tram. 314-01165/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2195 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Com s’estructura el servei territorial de justícia a la 
província de Girona?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estructura del servei territorial del 
Departament de Justícia a la província de 
Lleida
Tram. 314-01166/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2196 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Com s’estructura el servei territorial de justícia a la 
província de Lleida?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’obertura d’un servei territorial del 
Departament de Justícia al Pallars Sobirà
Tram. 314-01163/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2193 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Per quan tenen prevista la creació del servei territorial de 
representació del Departament de Justícia en l’àmbit de la  
comarca del Pallars Sobirà?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’obertura d’un servei territorial del 
Departament de Justícia a la Val d’Aran
Tram. 314-01164/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2194 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Per quan tenen prevista la creació del servei territorial de 
representació del Departament de Justícia en l’àmbit de la  
comarca d’Era Val d’Aran?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius per al canvi d’adscripció 
del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció 
a la Secretaria General del Departament de 
Justícia
Tram. 314-01169/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2199 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quins han estat els motius de traslladar l’adscripció 
del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) a la 
Secretaria General del Departament de Justícia?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’òrgan que ha d’assumir les compe-
tències que estableix l’article 36.2 del De-
cret 166/2008, de reestructuració parcial del 
Departament de Justícia
Tram. 314-01170/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2200 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– A quin òrgan li correspon assumir les competències de 
l’article 36.2 del Decret 166/2008, de 26 d’agost? 

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estructura del servei territorial del 
Departament de Justícia a la província de 
Tarrragona
Tram. 314-01167/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2197 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Com s’estructura el servei territorial de justícia a la 
província de Tarragona?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estructura del servei territorial del 
Departament de Justícia a les Terres de 
l’Ebre
Tram. 314-01168/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2198 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Com s’estructura el servei territorial de justícia a la 
província de Terres de l’Ebre?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’òrgan que ha de coordinar amb el 
Centre d’Estudis Jurídics i Formació Espe-
cialitzada la formació dels responsables de 
serveis comuns
Tram. 314-01173/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2203 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin és l’òrgan del Departament de Justícia competent 
en coordinar amb el Centre d’Estudis Jurídics i Forma-
ció Especialitzada la formació del personal dirigit a as-
sumir responsabilitats de serveis comuns? 

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’òrgan encarregat de la migració dels 
expedients dels jutjats als serveis comuns
Tram. 314-01174/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2204 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin és l’òrgan del Departament de Justícia competent 
en gestionar els procés de migracions dels expedients 
des dels actuals jutjats i seccions de tribunals als serveis 
comuns? 

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la plaça de director o directora del 
Centre d’Iniciatives per a la Reinserció
Tram. 314-01171/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2201 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quina és la previsió del Departament de Justícia de 
tornar a ocupar la plaça de director del Centre d’Iniciati-
ves per a la Reinserció CIRE? 

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’òrgan encarregat de la programació 
i el seguiment de la modernització dels re-
gistres civils
Tram. 314-01172/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2202 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin és l’òrgan del Departament de Justícia competent 
en programar i fer el seguiment de la modernització dels 
registres civils? 

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’òrgan competent per a avaluar el 
desplegament del nou model d’oficina judi-
cial
Tram. 314-01177/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2207 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin és l’òrgan del Departament de Justícia competent 
per avaluar el desplegament i la implantació del nou mo-
del d’Oficina Judicial? 

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’òrgan competent per a avaluar l’es-
tabliment dels serveis comuns processals
Tram. 314-01178/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2208 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin és l’òrgan del Departament de Justícia competent 
en avaluar la implantació dels serveis comuns proces-
sals? I quins són els seus indicadors?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’òrgan encarregat del seguiment i 
l’avaluació dels estudis sobre el funciona-
ment de l’Oficina Judicial
Tram. 314-01175/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2205 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin és l’òrgan del Departament de Justícia competent 
en fer el seguiment i l’avaluació dels estudis, treballs i 
propostes respecte el funcionament de l’Oficina Judicial?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per al millorament de l’or-
ganització de les fiscalies i els jutjats de pau
Tram. 314-01176/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2206 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quines són les mesures previstes pel Departament de 
Justícia per a millorar l’organització instrumental de les 
fiscalies i dels jutjats de pau? 

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC



1 de març de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 28

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 100

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els convenis del Departament de Jus-
tícia amb el Consell Comarcal de l’Alt Camp 
relatius a les mesures penals alternatives
Tram. 314-01181/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2211 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quins convenis té previst d’elaborar el Departament 
de Justícia amb el Consell Comarcal de l’Alt Camp, per 
tal de fer eficients i eficaces les penes alternatives a la 
presó en benefici de les comunitats que engloben aquesta 
comarca? 

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els convenis del Departament de Jus-
tícia amb el Consell Comarcal de l’Alt Em-
pordà relatius a les mesures penals alterna-
tives
Tram. 314-01182/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2212 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quins convenis té previst d’elaborar el Departament de 
Justícia amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, per 
tal de fer eficients i eficaces les penes alternatives a la 
presó en benefici de les comunitats que engloben aquesta 
comarca? 

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a potenciar el model 
de medi obert en la justícia juvenil
Tram. 314-01179/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2209 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quines són les mesures que té previstes el Departa-
ment per tal de potenciar el model de medi obert en la 
justícia juvenil? 

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els convenis amb el poder judicial per 
a afavorir l’eficiència i l’eficàcia de les mesu-
res penals alternatives
Tram. 314-01180/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2210 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quins convenis té previst d’elaborar el Departament 
de Justícia amb el Poder Judicial, per tal de fer eficients i 
eficaces les penes alternatives a la presó? 

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els convenis del Departament de Jus-
tícia amb el Consell Comarcal de l’Alta Ri-
bagorça relatius a les mesures penals alter-
natives
Tram. 314-01185/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2215 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quins convenis té previst d’elaborar el Departament 
de Justícia amb el Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça, 
per tal de fer eficients i eficaces les penes alternatives 
a la presó en benefici de les comunitats que engloben 
aquesta comarca? 

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els convenis del Departament de Jus-
tícia amb el Consell Comarcal de l’Anoia re-
latius a les mesures penals alternatives
Tram. 314-01186/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2216 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quins convenis té previst d’elaborar el Departament  
de Justícia amb el Consell Comarcal de l’Anoia, per tal de  
fer eficients i eficaces les penes alternatives a la presó 
en benefici de les comunitats que engloben aquesta co-
marca? 

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els convenis del Departament de Jus-
tícia amb el Consell Comarcal de l’Alt Pene-
dès relatius a les mesures penals alternati-
ves
Tram. 314-01183/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2213 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quins convenis té previst d’elaborar el Departament de 
Justícia amb el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, per 
tal de fer eficients i eficaces les penes alternatives a la 
presó en benefici de les comunitats que engloben aquesta 
comarca? 

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els convenis del Departament de Jus-
tícia amb el Consell Comarcal de l’Alt Urgell 
relatius a les mesures penals alternatives
Tram. 314-01184/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2214 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quins convenis té previst d’elaborar el Departament 
de Justícia amb el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, per 
tal de fer eficients i eficaces les penes alternatives a la 
presó en benefici de les comunitats que engloben aquesta 
comarca?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els convenis del Departament de Jus-
tícia amb el Consell Comarcal del Baix Ebre 
relatius a les mesures penals alternatives
Tram. 314-01189/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2219 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quins convenis té previst d’elaborar el Departament 
de Justícia amb el Consell Comarcal del Baix Ebre, per 
tal de fer eficients i eficaces les penes alternatives a la 
presó en benefici de les comunitats que engloben aquesta 
comarca? 

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els convenis del Departament de Jus-
tícia amb el Consell Comarcal del Baix Em-
pordà relatius a les mesures penals alterna-
tives
Tram. 314-01190/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2220 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quins convenis té previst d’elaborar el Departament de 
Justícia amb el Consell Comarcal del Baix Empordà, per 
tal de fer eficients i eficaces les penes alternatives a la 
presó en benefici de les comunitats que engloben aquesta 
comarca? 

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els convenis del Departament de Jus-
tícia amb el Consell Comarcal del Bages re-
latius a les mesures penals alternatives
Tram. 314-01187/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2217 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quins convenis té previst d’elaborar el Departament  
de Justícia amb el Consell Comarcal del Bages, per tal de  
fer eficients i eficaces les penes alternatives a la presó 
en benefici de les comunitats que engloben aquesta co-
marca? 

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre els convenis del Departament de 
Justícia amb el Consell Comarcal del Baix 
Camp relatius a les mesures penals alterna-
tives
Tram. 314-01188/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2218 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quins convenis té previst d’elaborar el Departament 
de Justícia amb el Consell Comarcal del Baix Camp, per 
tal de fer eficients i eficaces les penes alternatives a la 
presó en benefici de les comunitats que engloben aquesta 
comarca? 

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els convenis del Departament de Jus-
tícia amb el Consell Comarcal del Barcelo-
nès relatius a les mesures penals alterna-
tives
Tram. 314-01193/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2223 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quins convenis té previst d’elaborar el Departament 
de Justícia amb el Consell Comarcal del Barcelonès, per 
tal de fer eficients i eficaces les penes alternatives a la 
presó en benefici de les comunitats que engloben aquesta 
comarca?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els convenis del Departament de Jus-
tícia amb el Consell Comarcal del Berguedà 
relatius a les mesures penals alternatives
Tram. 314-01194/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2224 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quins convenis té previst d’elaborar el Departament 
de Justícia amb el Consell Comarcal del Berguedà, per 
tal de fer eficients i eficaces les penes alternatives a la 
presó en benefici de les comunitats que engloben aquesta 
comarca? 

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els convenis del Departament de Jus-
tícia amb el Consell Comarcal del Baix Llo-
bregat relatius a les mesures penals alter-
natives
Tram. 314-01191/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2221 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quins convenis té previst d’elaborar el Departament 
de Justícia amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat, 
per tal de fer eficients i eficaces les penes alternatives 
a la presó en benefici de les comunitats que engloben 
aquesta comarca? 

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els convenis del Departament de Jus-
tícia amb el Consell Comarcal del Baix Pe-
nedès relatius a les mesures penals alterna-
tives
Tram. 314-01192/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2222 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quins convenis té previst d’elaborar el Departament de 
Justícia amb el Consell Comarcal del Baix Penedès, per 
tal de fer eficients i eficaces les penes alternatives a la 
presó en benefici de les comunitats que engloben aquesta 
comarca?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els convenis del Departament de Jus-
tícia amb el Consell Comarcal del Garraf re-
latius a les mesures penals alternatives
Tram. 314-01197/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2227 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quins convenis té previst d’elaborar el Departament  
de Justícia amb el Consell Comarcal del Garraf, per tal de  
fer eficients i eficaces les penes alternatives a la presó 
en benefici de les comunitats que engloben aquesta co-
marca? 

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els convenis del Departament de Jus-
tícia amb el Consell Comarcal de les Garri-
gues relatius a les mesures penals alterna-
tives
Tram. 314-01198/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2228 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quins convenis té previst d’elaborar el Departament de 
Justícia amb el Consell Comarcal de les Garrigues, per 
tal de fer eficients i eficaces les penes alternatives a la 
presó en benefici de les comunitats que engloben aquesta 
comarca? 

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els convenis del Departament de Jus-
tícia amb el Consell Comarcal de la Cerda-
nya relatius a les mesures penals alternati-
ves
Tram. 314-01195/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2225 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quins convenis té previst d’elaborar el Departament 
de Justícia amb el Consell Comarcal de la Cerdanya, per 
tal de fer eficients i eficaces les penes alternatives a la 
presó en benefici de les comunitats que engloben aquesta 
comarca?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els convenis del Departament de Jus-
tícia amb el Consell Comarcal de la Conca 
de Barberà relatius a les mesures penals al-
ternatives
Tram. 314-01196/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2226 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quins convenis té previst d’elaborar el Departament de 
Justícia amb el Consell Comarcal de la Conca de Barbe-
rà, per tal de fer eficients i eficaces les penes alternatives 
a la presó en benefici de les comunitats que engloben 
aquesta comarca? 

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els convenis del Departament de Jus-
tícia amb el Consell Comarcal del Maresme 
relatius a les mesures penals alternatives
Tram. 314-01201/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2231 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quins convenis té previst d’elaborar el Departament 
de Justícia amb el Consell Comarcal del Maresme, per 
tal de fer eficients i eficaces les penes alternatives a la 
presó en benefici de les comunitats que engloben aquesta 
comarca?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els convenis del Departament de Jus-
tícia amb el Consell Comarcal del Montsià 
relatius a les mesures penals alternatives
Tram. 314-01202/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2232 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quins convenis té previst d’elaborar el Departament  
de Justícia amb el Consell Comarcal del Montsià, per tal de  
fer eficients i eficaces les penes alternatives a la presó 
en benefici de les comunitats que engloben aquesta co-
marca? 

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els convenis del Departament de Jus-
tícia amb el Consell Comarcal de la Garrot-
xa relatius a les mesures penals alternatives
Tram. 314-01199/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2229 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quins convenis té previst d’elaborar el Departament 
de Justícia amb el Consell Comarcal de la Garrotxa, per 
tal de fer eficients i eficaces les penes alternatives a la 
presó en benefici de les comunitats que engloben aquesta 
comarca? 

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els convenis del Departament de Jus-
tícia amb el Consell Comarcal del Gironès 
relatius a les mesures penals alternatives
Tram. 314-01200/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2230 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quins convenis té previst d’elaborar el Departament  
de Justícia amb el Consell Comarcal del Gironès, per tal de  
fer eficients i eficaces les penes alternatives a la presó 
en benefici de les comunitats que engloben aquesta co-
marca? 

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els convenis del Departament de Jus-
tícia amb el Consell Comarcal del Pallars 
Sobirà relatius a les mesures penals alter-
natives
Tram. 314-01205/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2235 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quins convenis té previst d’elaborar el Departament de 
Justícia amb el Consell Comarcal del Pallars Sobirà, per 
tal de fer eficients i eficaces les penes alternatives a la 
presó en benefici de les comunitats que engloben aquesta 
comarca? 

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els convenis del Departament de Jus-
tícia amb el Consell Comarcal del Pallars 
Sobirà relatius a les mesures penals alter-
natives
Tram. 314-01206/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2236 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quins convenis té previst d’elaborar el Departament de 
Justícia amb el Consell Comarcal del Pallars Sobirà, per 
tal de fer eficients i eficaces les penes alternatives a la 
presó en benefici de les comunitats que engloben aquesta 
comarca? 

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els convenis del Departament de Jus-
tícia amb el Consell Comarcal de la Nogue-
ra relatius a les mesures penals alternatives
Tram. 314-01203/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2233 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quins convenis té previst d’elaborar el Departament 
de Justícia amb el Consell Comarcal de la Noguera, per 
tal de fer eficients i eficaces les penes alternatives a la 
presó en benefici de les comunitats que engloben aquesta 
comarca?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els convenis del Departament de Jus-
tícia amb el Consell Comarcal d’Osona rela-
tius a les mesures penals alternatives
Tram. 314-01204/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2234 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quins convenis té previst d’elaborar el Departament de 
Justícia amb el Consell Comarcal d’Osona, per tal de fer 
eficients i eficaces les penes alternatives a la presó en be-
nefici de les comunitats que engloben aquesta comarca?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els convenis del Departament de Jus-
tícia amb el Consell Comarcal del Priorat re-
latius a les mesures penals alternatives
Tram. 314-01209/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2239 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quins convenis té previst d’elaborar el Departament  
de Justícia amb el Consell Comarcal del Priorat, per tal de  
fer eficients i eficaces les penes alternatives a la presó 
en benefici de les comunitats que engloben aquesta co-
marca? 

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els convenis del Departament de Jus-
tícia amb el Consell Comarcal de la Ribera 
d’Ebre relatius a les mesures penals alter-
natives
Tram. 314-01210/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2240 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quins convenis té previst d’elaborar el Departament de 
Justícia amb el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, 
per tal de fer eficients i eficaces les penes alternatives 
a la presó en benefici de les comunitats que engloben 
aquesta comarca?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els convenis del Departament de Jus-
tícia amb el Consell Comarcal del Pla d’Ur-
gell relatius a les mesures penals alternati-
ves
Tram. 314-01207/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2237 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quins convenis té previst d’elaborar el Departament de 
Justícia amb el Consell Comarcal del Pla d’Urgell, per 
tal de fer eficients i eficaces les penes alternatives a la 
presó en benefici de les comunitats que engloben aquesta 
comarca?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els convenis del Departament de Jus-
tícia amb el Consell Comarcal del Pla de 
l’Estany relatius a les mesures penals alter-
natives
Tram. 314-01208/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2238 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quins convenis té previst d’elaborar el Departament de 
Justícia amb el Consell Comarcal del Pla de l’Estany, per 
tal de fer eficients i eficaces les penes alternatives a la 
presó en benefici de les comunitats que engloben aquesta 
comarca? 

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els convenis del Departament de Jus-
tícia amb el Consell Comarcal del Segrià re-
latius a les mesures penals alternatives
Tram. 314-01213/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2243 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quins convenis té previst d’elaborar el Departament  
de Justícia amb el Consell Comarcal del Segrià, per tal de  
fer eficients i eficaces les penes alternatives a la presó 
en benefici de les comunitats que engloben aquesta co-
marca? 

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els convenis del Departament de Jus-
tícia amb el Consell Comarcal de la Selva re-
latius a les mesures penals alternatives
Tram. 314-01214/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2244 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quins convenis té previst d’elaborar el Departament  
de Justícia amb el Consell Comarcal de la Selva, per tal de  
fer eficients i eficaces les penes alternatives a la presó 
en benefici de les comunitats que engloben aquesta co-
marca?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els convenis del Departament de Jus-
tícia amb el Consell Comarcal del Ripollès 
relatius a les mesures penals alternatives
Tram. 314-01211/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2241 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quins convenis té previst d’elaborar el Departament 
de Justícia amb el Consell Comarcal del Ripollès, per 
tal de fer eficients i eficaces les penes alternatives a la 
presó en benefici de les comunitats que engloben aquesta 
comarca?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els convenis del Departament de Jus-
tícia amb el Consell Comarcal del Pallars 
Sobirà relatius a les mesures penals alter-
natives
Tram. 314-01212/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2242 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quins convenis té previst d’elaborar el Departament 
de Justícia amb el Consell Comarcal de la Segarra, per 
tal de fer eficients i eficaces les penes alternatives a la 
presó en benefici de les comunitats que engloben aquesta 
comarca? 

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els convenis del Departament de Jus-
tícia amb el Consell Comarcal de la Terra Al-
ta relatius a les mesures penals alternatives
Tram. 314-01217/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2247 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quins convenis té previst d’elaborar el Departament de 
Justícia amb el Consell Comarcal de la Terra Alta, per 
tal de fer eficients i eficaces les penes alternatives a la 
presó en benefici de les comunitats que engloben aquesta 
comarca? 

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els convenis del Departament de Jus-
tícia amb el Consell Comarcal de l’Urgell re-
latius a les mesures penals alternatives
Tram. 314-01218/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2248 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quins convenis té previst d’elaborar el Departament  
de Justícia amb el Consell Comarcal de l’Urgell, per tal de  
fer eficients i eficaces les penes alternatives a la presó 
en benefici de les comunitats que engloben aquesta co-
marca? 

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els convenis del Departament de Jus-
tícia amb el Consell Comarcal del Solsonès 
relatius a les mesures penals alternatives
Tram. 314-01215/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2245 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quins convenis té previst d’elaborar el Departament 
de Justícia amb el Consell Comarcal del Solsonès, per 
tal de fer eficients i eficaces les penes alternatives a la 
presó en benefici de les comunitats que engloben aquesta 
comarca?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els convenis del Departament de Jus-
tícia amb el Consell Comarcal del Tarrago-
nès relatius a les mesures penals alternati-
ves
Tram. 314-01216/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2246 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quins convenis té previst d’elaborar el Departament 
de Justícia amb el Consell Comarcal del Tarragonès, per 
tal de fer eficients i eficaces les penes alternatives a la 
presó en benefici de les comunitats que engloben aquesta 
comarca? 

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els convenis del Departament de Jus-
tícia amb el Consell Comarcal del Vallès Ori-
ental relatius a les mesures penals alterna-
tives
Tram. 314-01221/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2251 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quins convenis té previst d’elaborar el Departament 
de Justícia amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
per tal de fer eficients i eficaces les penes alternatives 
a la presó en benefici de les comunitats que engloben 
aquesta comarca? 

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els convenis del Departament de Jus-
tícia amb la Diputació de Barcelona relatius 
a les mesures penals alternatives
Tram. 314-01222/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2252 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quins convenis té previst d’elaborar el Departament 
de Justícia amb la Diputació de Barcelona per tal de fer 
eficients i eficaces les penes alternatives a la presó en 
benefici de la comunitat?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els convenis del Departament de Jus-
tícia amb el Conselh Generau d’Aran relatius 
a les mesures penals alternatives
Tram. 314-01219/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2249 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quins convenis té previst d’elaborar el Departament de 
Justícia amb el Consell Comarcal d’Era Val d’Aran, per 
tal de fer eficients i eficaces les penes alternatives a la 
presó en benefici de les comunitats que engloben aquesta 
comarca? 

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els convenis del Departament de Jus-
tícia amb el Consell Comarcal del Vallès Oc-
cidental relatius a les mesures penals alter-
natives
Tram. 314-01220/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2250 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quins convenis té previst d’elaborar el Departament de 
Justícia amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental, 
per tal de fer eficients i eficaces les penes alternatives 
a la presó en benefici de les comunitats que engloben 
aquesta comarca? 

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els convenis del Departament de Jus-
tícia amb la Diputació de Tarragona relatius 
a les mesures penals alternatives
Tram. 314-01225/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2255 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quins convenis té previst d’elaborar el Departament 
de Justícia amb la Diputació de Tarragona per tal de fer 
eficients i eficaces les penes alternatives a la presó en 
benefici de la comunitat?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els convenis del Departament de Jus-
tícia amb la fiscalia relatius a les mesures 
penals alternatives
Tram. 314-01226/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2256 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quins convenis té previst d’elaborar el Departament de 
Justícia amb la fiscalia per tal de fer eficients i eficaces 
les penes alternatives a la presó en benefici de la comu-
nitat? 

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els convenis del Departament de Jus-
tícia amb la Diputació de Girona relatius a 
les mesures penals alternatives
Tram. 314-01223/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2253 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quins convenis té previst d’elaborar el Departament de 
Justícia amb la Diputació de Girona per tal de fer efici-
ents i eficaces les penes alternatives a la presó en benefi-
ci de la comunitat? 

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els convenis del Departament de Jus-
tícia amb la Diputació de Lleida relatius a les 
mesures penals alternatives
Tram. 314-01224/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2254 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quins convenis té previst d’elaborar el Departament de 
Justícia amb la Diputació de Lleida per tal de fer efici-
ents i eficaces les penes alternatives a la presó en benefi-
ci de la comunitat? 

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el model de gestió del Departament 
de Justícia per a reduir la reincidència i 
apostar per la reinserció social
Tram. 314-01229/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2259 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin és el model de gestió que proposa el Departament 
de Justícia per tal de reduir la reincidència i apostar per 
la reinserció social? 

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures que prendrà el Departa-
ment de Justícia per a revaloritzar la tasca 
dels funcionaris de presons
Tram. 314-01230/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2260 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quines són les mesures que endegarà el Departament 
de Justícia per tal de posar en valor la tasca que duen a 
termes els funcionaris de presons?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els ajuntaments que col·laboren en les 
activitats relatives al compliment de con-
demnes per mitjà de treballs per a la comu-
nitat
Tram. 314-01227/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2257 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quins ajuntaments col·laboren en les activitats relatives 
al compliment de condemnes per mitjà de treballs en be-
nefici de la comunitat? 

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el model de gestió del Departament 
de Justícia per a garantir la seguretat en les 
presons
Tram. 314-01228/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2258 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin és el model de gestió que proposa el Departament 
de Justícia per tal de garantir la seguretat en les presons?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data de creació d’un jutjat al Pla 
d’Urgell
Tram. 314-01233/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2263 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

–Per quan es té prevista la creació d’un jutjat al Pla d’Ur-
gell? 

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data de creació d’un jutjat al Pla de 
l’Estany
Tram. 314-01234/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2264 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Per quan es té prevista la creació d’un jutjat al Pla de 
l’Estany? 

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures del Departament de Jus-
tícia per a millorar les condicions laborals 
dels funcionaris de presons
Tram. 314-01231/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2261 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quines seran les mesures que endegarà el Departa-
ment de Justícia per tal de millorar les condicions labo-
rals dels funcionaris de presons? 

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els mecanismes del Departament de 
Justícia per a incentivar la participació dels 
reclusos en els processos terapèutics
Tram. 314-01232/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2262 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quins són els mecanismes d’abast que el Departament 
de Justícia proposa per incentivar la participació dels re-
clusos en els processos terapèutics? 

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data de creació d’un jutjat a l’Alta 
Ribagorça
Tram. 314-01237/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2267 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Per quan es té prevista la creació d’un jutjat a l’Alta 
Ribagorça? 

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data de creació d’un jutjat al Pallars 
Sobirà
Tram. 314-01238/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2268 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Per quan es té prevista la creació d’un jutjat al Pallars 
Sobirà? 

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data de creació d’un jutjat a les 
Garrigues
Tram. 314-01235/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2265 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Per quan es té prevista la creació d’un jutjat a les Gar-
rigues?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data de creació d’un jutjat a l’Urgell
Tram. 314-01236/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2266 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Per quan es té prevista la creació d’un jutjat a l’Urgell? 

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les poblacions on cal crear jutjats 
mercantils
Tram. 314-01241/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2271 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quines poblacions, pel volum d’empreses i transacci-
ons, necessiten de la creació de jutjats mercantils?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la presència de les confessions religi-
oses en hospitals i centres penitenciaris
Tram. 314-01242/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2272 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la pre-
sència de les confessions religioses en hospitals i centres 
penitenciaris.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data de creació d’un jutjat a la Con-
ca de Barberà
Tram. 314-01239/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2269 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Per quan es té prevista la creació d’un jutjat a la Conca 
de Barberà? 

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data de creació d’un jutjat a la Ri-
bera d’Ebre
Tram. 314-01240/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2270 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Per quan es té prevista la creació d’un jutjat a la Ribera 
d’Ebre? 

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el contingut i el desplegament del Pla 
director d’equipaments penitenciaris 2004- 
2010
Tram. 314-01245/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2275 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin és el contingut i l’agenda de desplegament del Pla 
d’equipaments penitenciaris? 

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’habitacions per al trac-
tament dels interns en els centres peniten-
ciaris
Tram. 314-01246/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2276 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– De quantes habitacions disposen els centres penitenci-
aris per al tractament d’interns?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el centre penitenciari de règim obert 
de la Trinitat Vella, de Barcelona
Tram. 314-01243/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2273 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cen-
tre penitenciari de règim obert de Trinitat Vella. 

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el protocol d’actuació en casos de 
grip en l’àmbit penitenciari
Tram. 314-01244/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2274 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin serà el protocol d’actuació en casos de grip en 
l’àmbit penitenciari? 

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC



1 de març de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 28

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 117

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’increment de places als centres de 
menors per als anys 2011 i 2012
Tram. 314-01249/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2279 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin serà l’increment de places de centres de menors 
per l’any 2011-2012?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la posada en funcionament de nous 
equipaments penitenciaris
Tram. 314-01250/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2280 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quina és la previsió de posada en marxa d’equipa-
ments penitenciaris? 

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte de construcció de la ciutat 
judicial de Tarragona
Tram. 314-01247/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2277 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quina és l’agenda i previsió del projecte de construcció 
de la ciutat judicial de Tarragona?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari per a la construcció i la 
posada en funcionament de la ciutat judicial 
de Tarragona
Tram. 314-01248/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2278 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin és el calendari previst per a la construcció i la po-
sada en funcionament de la ciutat judicial de Tarragona? 

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la regulació estatal de l’externalitza-
ció dels serveis de mesures penals alterna-
tives
Tram. 314-01253/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2283 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la re-
gulació estatal de la possibilitat d’externalitzar els ser-
veis de mesures penals alternatives amb personal no 
públic. 

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’externalització de les mesures pe-
nals alternatives d’acord amb el que esta-
bleix el Reglament d’organització i funci-
onament dels serveis d’execució penal a 
Catalunya
Tram. 314-01254/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2284 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quina és la possibilitat d’externalitzar les mesures pe-
nals alternatives segons el Reglament d’execució penal? 

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el finiment de les obres del centre pe-
nitenciari preventiu de la Zona Franca, de 
Barcelona
Tram. 314-01251/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2281 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin és el calendari previst de finalització de les obres 
de construcció de la presó de preventius de la Zona Fran-
ca, de Barcelona?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la convocatòria per a l’externalització 
dels serveis de mesures penals alternatives
Tram. 314-01252/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2282 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
convocatòria i l’externalització dels serveis de mesures 
penals alternatives 

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els col·lectius que participen en l’àm-
bit funcional d’execució penal del Departa-
ment de Justícia
Tram. 314-01257/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2287 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quins són els col·lectius que participen en l’àmbit fun-
cional d’execució penal del Departament de Justícia

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris per a informar les fiscali-
es superiors sobre l’externalització dels ser-
veis de mesures penals alternatives
Tram. 314-01258/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2288 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quins seran els criteris per a la posada en coneixement 
de la fiscalia superior de les demarcacions territorials de 
l’externalització dels serveis de mesures penals alterna-
tives?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la idoneïtat del delegat o la delegada 
d’execució de mesures per a signar els in-
formes adreçats a jutges i tribunals
Tram. 314-01255/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2285 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ido-
neïtat del delegat o delegada d’execució de mesures per a 
signar els informes adreçats a jutges i tribunals.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la destinació dels funcionaris encar-
regats dels informes adreçats a jutges i tri-
bunals abans que s’externalitzin els serveis 
de mesures penals alternatives
Tram. 314-01256/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2286 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quina és la destinació dels funcionaris encarregats 
dels informes dirigits a jutges i tribunals fins a l’externa-
lització del servei de mesures penals alternatives?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit  
sobre el model de justícia de pau del se-
gle xxi
Tram. 314-01261/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2291 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin ha d’ésser el model de justícia de pau del segle 
xxi? 

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els cursos adreçats als jutges de pau
Tram. 314-01262/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2292 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quins cursos s’adreçaran als jutges de pau?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els mecanismes per a informar les fis-
calies superiors sobre l’externalització dels 
serveis de mesures penals alternatives
Tram. 314-01259/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2289 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quins seran els mecanismes per a la posada en conei-
xement de la fiscalia superior de les demarcacions terri-
torials de l’externalització dels serveis de mesures penals 
alternatives?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost de l’externalitzacio dels ser-
veis de mesures penals alternatives
Tram. 314-01260/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2290 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin és el cost dels serveis externalitzats en matèria de 
mesures penals alternatives?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió del grau d’execució dels 
equipaments judicials en construcció per al 
2011
Tram. 314-01265/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2295 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin grau d’execució es preveu aconseguir en el 2011 
sobre els equipaments judicials en construcció al 2010? 

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a la modernització 
tecnològica de l’Administració de Justícia i 
sobre el programa e-justícia.cat
Tram. 314-01266/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2296 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quines mesures preveu endegar el Departament de 
Justícia sobre la modernització tecnològica de l’Ad-
ministració de justícia i sobre l’execució del programa  
e-justícia.cat? 

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el control del personal funcionari dels 
jutjats de pau i del personal de les agrupaci-
ons de les secretaries
Tram. 314-01263/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2293 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin serà el control del personal funcionari al servei 
de justícia de pau i del personal de les agrupacions de les 
secretaries?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les modificacions legislatives amb re-
lació a la reincidència delictiva
Tram. 314-01264/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2294 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quines accions pensa dur a terme el Govern per a ins-
tar les modificacions legislatives necessàries amb relació 
als casos de reincidència delictiva? 

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de personal dedicat a me-
sures penals alternatives per al 2011
Tram. 314-01269/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2299 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quina serà la previsió del personal que es dedica a me-
sures penals alternatives per a l’any 2011? 

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a incentivar l’ús del 
català a les oficines judicials
Tram. 314-01270/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2300 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quines seran les mesures que endegarà el Departa-
ment de Justícia per incentivar o potenciar l’ús del català 
a les oficines judicials? 

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures penals alternatives pre-
vistes
Tram. 314-01267/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2297 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quines mesures penals alternatives es preveuen imple-
mentar?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de personal per als centres 
penitenciaris per al 2011
Tram. 314-01268/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2298 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quina serà la previsió del personal dels serveis peni-
tenciaris per a l’any 2011? 

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a continuar el procés 
d’informatització de l’Administració de justícia
Tram. 314-01273/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2303 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quines mesures s’endegaran per tal de continuar amb 
el procés d’informatització de la justícia? 

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris per a determinar la relació 
de llocs de treball del Departament de Jus-
tícia
Tram. 314-01274/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2304 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quins seran els criteris per a determinar la relació de 
llocs de treball del Departament de Justícia?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la incentivació dels jutjats especialit-
zats en violència domèstica
Tram. 314-01271/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2301 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin és el capteniment del Departament de Justícia 
respecte la incentivació dels jutjats especialitzats en vio-
lència domèstica?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a pal·liar l’excés de 
treball en el nou model judicial
Tram. 314-01272/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2302 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quines són les mesures que es pensen adoptar per tal 
de pal·liar les càrregues de treball en el nou model judi-
cial?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els protocols d’atenció a les internes 
dels centres penitenciaris en els supòsits 
d’interrupció voluntària de l’embaràs
Tram. 314-01277/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2307 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quins seran els protocols d’atenció a les dones inter-
nades en centres penitenciaris en supòsits d’interrupció 
voluntària de l’embaràs?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els protocols d’atenció a les internes 
dels centres de justícia juvenil en els supò-
sits d’interrupció voluntària de l’embaràs
Tram. 314-01278/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2308 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quins seran els protocols d’atenció a les menors inter-
nades en centres de justícia juvenil en supòsits d’inter-
rupció voluntària de l’embaràs?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a pal·liar l’absentisme 
laboral en els centres penitenciaris
Tram. 314-01275/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2305 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quines seran les mesures que pensa endegar el Depar-
tament de Justícia per tal de pal·liar l’absentisme laboral 
en els centres penitenciaris?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els funcionaris interins de l’Adminis-
tració de justícia
Tram. 314-01276/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2306 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin és el capteniment del Govern respecte els funcio-
naris interins de l’Administració de justícia? 

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la implementació d’un pla d’informa-
tització de les fases processals per a con-
nectar els jutjats i els tribunals penals
Tram. 314-01281/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2311 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin és el capteniment del Govern sobre la implan-
tació d’un pla d’informatització de les diverses fases 
processals que permeti la interconnexió dels jutjats i els 
tribunals penals? 

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a reduir l’excés de 
treball dels jutjats de Barcelona
Tram. 314-01282/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2312 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Com pensa pal·liar l’excés de la càrrega de treball dels 
jutjats de Barcelona?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a evitar la fugida dels 
presos custodiats per la policia fora dels re-
cintes penitenciaris
Tram. 314-01279/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2309 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quines mesures de millora es pensen introduir per a 
evitar la fugida de presos custodiats per la policia fora 
dels recintes penitenciaris?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el millorament dels protocols de cus-
tòdia de presos fora dels recintes peniten-
ciaris
Tram. 314-01280/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2310 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quines mesures de millora es pensen introduir als pro-
tocols d’acompanyament i custòdia de presos fora dels 
recintes penitenciaris?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les innovacions en els criteris per a 
determinar els treballs de les mesures pe-
nals alternatives
Tram. 314-01285/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2315 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quines innovacions s’introduiran respecte dels crite-
ris per a determinar els treballs de les mesures penals 
alternatives?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la saturació a les presons causada 
per la legislació penal
Tram. 314-01286/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2316 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin és el capteniment del Departament de Justícia 
sobre la saturació que la legislació penal pot produir a 
les presons? 

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els plans de formació del personal in-
terí dels jutjats penals d’executòries per als 
anys 2011 i 2012
Tram. 314-01283/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2313 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quins seran els plans de formació en el 2011-2012 res-
pecte el personal interí dels jutjats penals d’executòries?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures de reforç per a evitar el 
col·lapse dels jutjats penals
Tram. 314-01284/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2314 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quines mesures de reforç preveu endegar el Departa-
ment de Justícia per a solucionar la situació de col·lapse 
dels jutjats penals?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari de la construcció i la po-
sada en funcionament de la ciutat judicial de 
Tarragona
Tram. 314-01289/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2319 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin serà el calendari previst pel 2011 per a la cons-
trucció i la posada en funcionament de la ciutat judicial 
de Tarragona? 

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els indicadors d’eficiència per a dur 
a terme l’estructuració del Departament de 
Justícia
Tram. 314-01290/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2320 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quins són els indicadors d’eficiència utilitzats per a dur 
a terme l’estructuració del Departament de Justícia?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els nous mitjans per a controlar l’ab-
sentisme laboral als jutjats i als tribunals
Tram. 314-01287/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2317 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quins nous mitjans pensa endegar el Departament de 
Justícia per a controlar l’absentisme laboral als jutjats i 
els tribunals?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la plantilla del personal funcionari del 
Jutjat Mercantil de Lleida el 2011
Tram. 314-01288/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2318 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin serà el nombre de plantilla del personal funciona-
ri del Jutjat Mercantil de Lleida per el 2011?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la interlocució entre el Departament 
de Justícia i els jutjats de vigilància peniten-
ciària
Tram. 314-01293/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2323 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Qui durà a terme la interlocució entre el Departament 
de Justícia i els jutjats de vigilància penitenciària?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la interlocució entre el Departament 
de Justícia i la Fiscalia de Vigilància Peni-
tenciària
Tram. 314-01294/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2324 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Qui durà a terme la interlocució entre el Departament 
de Justícia i la Fiscalia de vigilància penitenciària?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la interlocució entre el Departament 
de Justícia i el Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya
Tram. 314-01291/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2321 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Qui durà a terme la interlocució entre el Departament 
de Justícia i el Tribunal Superior de Justícia de Catalu-
nya?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la interlocució entre el Departament 
de Justícia i la Fiscalia Superior de Catalunya
Tram. 314-01292/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2322 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Qui durà a terme la interlocució entre el Departament 
de Justícia i la Fiscalia Superior de Catalunya?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la interlocució entre el Departa ment 
de Justícia i el Comitè d’Europa de Pro-
bation
Tram. 314-01297/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2327 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Qui durà a terme la interlocució entre el Departament 
de Justícia i el Comitè d’Europa de Probation (CEP)?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la interlocució entre el Departa ment 
de Justícia i el Fòrum Europeu de la Me-
diació
Tram. 314-01298/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2328 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Qui durà a terme la interlocució entre el Departament 
de Justícia i el Fòrum Europeu de la Mediació?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la interlocució entre el Departament 
de Justícia i el Departament d’Ensenyament
Tram. 314-01295/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2325 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Qui durà a terme la interlocució entre el Departament 
de Justícia i el Departament d’Ensenyament pel que fa a 
la formació en els centres penitenciaris?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la interlocució entre el Departament 
de Justícia i el Consell d’Europa
Tram. 314-01296/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2326 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Qui durà a terme la interlocució entre el Departament 
de Justícia i el Consell d’Europa?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els convenis amb els col·legis profes-
sionals de procuradors relatius al torn d’ofici
Tram. 314-01301/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2331 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quins són els termes dels convenis amb els col·legis 
professionals dels procuradors, respecte el torn d’ofici?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari d’inauguració del centre 
penitenciari Puig de les Basses, de Figueres 
(Alt Empordà)
Tram. 314-01302/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2332 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin és el calendari d’inauguració del Centre Peniten-
ciari Puig de les Basses?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les condicions singulars de comanda-
ment que donen lloc a tractament econòmic 
de la Direcció General de Recursos i Règim 
Penitenciari
Tram. 314-01299/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2329 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quines són les condicions singulars de comandament, 
que donen lloc a un tractament econòmic específic per a 
la Direcció General de Règim Penitenciari i Recursos?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els convenis amb els col·legis profes-
sionals d’advocats relatius al torn d’ofici
Tram. 314-01300/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2330 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quins són els termes dels convenis amb els col·legis 
professionals d’advocacia, respecte el torn d’ofici?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les inspeccions, els expedients, les 
sancions i les infraccions comeses de les 
residències per a gent gran de titularitat mu-
nicipal a Barcelona el 2009 i el 2010
Tram. 314-01305/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 2338 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

Quantes inspeccions per part de la Generalitat van rebre 
les residències de gent gran de titularitat pública muni-
cipal de la ciutat de Barcelona durant l’any 2009 i 2010? 
Desglossar per anys.

– Quants expedientes sancionadors es van imposar a les 
residències de gent gran de titularitat pública municipal 
de la ciutat de Barcelona durant els anys 2009 i 2010? 
Desglossar per any i centre.

– Quines han estat les sancions imposades pels expedi-
ents sancionadors a les residències de gent gran de titu-
laritat pública municipal de la ciutat de Barcelona durant 
els anys 2009 i 2010?

– Quines han estat les infraccions comeses pels centres 
sancionats?

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2011

Jordi Cornet i Serra
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les sol·licituds de prestació econòmi-
ca per infant menor de tres anys a càrrec 
presentades del 2007 ençà
Tram. 314-01306/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 2339 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari d’inauguració del centre 
penitenciari d’Enric, al Catllar (Tarragonès)
Tram. 314-01303/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2333 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin és el calendari d’inauguració del centre peniten-
ciari d’Enric, al Catllar província de Tarragona?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari d’inici de les obres del 
centre penitenciari Els Plans, de Tàrrega 
(Urgell)
Tram. 314-01304/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2334 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin és el calendari d’inici d’obres del centre peniten-
ciari Els Plans de Tàrrega?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC
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– En relació a la prestació econòmica amb caràcter uni-
versal per infant a càrrec per a les famílies nombroses i 
monoparentals amb fills i filles menors de 6 anys.

– Quin és el nombre de sol·licituds presentades l’any 
2007 a 2010 a la ciutat de Barcelona? Desglossar any per 
any.

– Quantes d’aquestes sol·licituds finalment van rebre 
aquesta prestació en cadascun dels anys 2007 a 2010 a la 
ciutat de Barcelona? Desglossar any per any.

– Quin és el nombre de sol·licituds han estat presenta-
des en el que portem d’any 2011? Quantes d’aquestes sol-
licituds han rebut la prestació?

– Quin va ser el temps mig d’espera entre la presentació 
de la sol·licitud i la recepció de la prestació econòmica en 
cadascuns dels anys 2007 a 2010 a la ciutat de Barcelo-
na? Desglossar any per any.

– Quin percentatge representen aquestes peticions res-
pecte el total de peticions a Catalunya en cadascun dels 
anys 2007 a 2010? I les prestacions efectivament rebu-
des? Desglossar any per any.

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2011

Jordi Cornet i Serra
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions a l’Hospital Universita-
ri de la Vall d’Hebron, de Barcelona, relati-
ves al Pla d’execució d’inversions en infra-
estructures sanitàries 2004-2012
Tram. 314-01308/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 2341 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

El Pla d’execució d’inversions en infraestructures sanità-
ries 2004-2012 estableix un seguit d’actuacions pel que 
fa a la construcció i reforma dels equipaments de salut.

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

– Quin és el número d’actuacions previstes a l’Hospital 
Universitari Vall d’Hebron?

– Quin és el número d’actuacions acabades a l’HUVH?

– Quin és el número d’actuacions que es troben actual-
ment en obres a l’UVH?

presenta la pregunta següent per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

En relació a la prestació econòmica amb caràcter univer-
sal per infant a càrrec per a les famílies amb fills i filles 
menors de 3 anys.

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

– Quin és el nombre de sol·licituds presentades l’any 
2007 a 2010 a la ciutat de Barcelona? Desglossar any per 
any.

– Quantes d’aquestes sol·licituds finalment van rebre 
aquesta prestació en cadascun dels anys 2007 a 2010 a la 
ciutat de Barcelona? Desglossar any per any.

– Quin és el nombre de sol·licituds presentades en el que 
portem d’any 2011? Quantes d’aquestes sol·licituds han 
rebut la prestació?

– Quin va ser el temps mig d’espera entre la presentació 
de la sol·licitud i la recepció de la prestació econòmica en 
cadascuns dels anys 2007 a 2010 a la ciutat de Barcelo-
na? Desglossar any per any.

– Quin percentatge representen aquestes peticions res-
pecte el total de peticions a Catalunya en cadascun dels 
anys? I les prestacions efectivament rebudes? Desglossar 
any per any.

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2011

Jordi Cornet i Serra
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les sol·licituds de prestació econòmi-
ca per infant menor de sis anys a càrrec per 
a les famílies nombroses i monoparentals 
presentades del 2007 ençà
Tram. 314-01307/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 2340 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

En relació a la prestació econòmica amb caràcter uni-
versal per infant a càrrec per a les famílies nombroses i 
monoparentals amb fills i filles menors de 6 anys.

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamen-
tari: 
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– Quines són les actuacions que es troben en obres?

– Quines són les actuacions que es troben en projecte?

– Quines són les actuacions que no estan iniciades?

– Quina és la previsió de finalització de les actuacions 
que es troben en obres?

– Quina és la previsió d’inici i finalització de les actuaci-
ons que es troben en projecte?

– Quina és la previsió pel que fa a les actuacions que no 
estan iniciades?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Jordi Cornet i Serra
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions a l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau, de Barcelona, relatives al 
Pla d’execució d’inversions en infraestructu-
res sanitàries 2004-2012
Tram. 314-01310/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 2343 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

El Pla d’execució d’inversions en infraestructures sanità-
ries 2004 - 2012 estableix un seguit d’actuacions pel que 
fa a la construcció i reforma dels equipaments de salut. 
Pel que respecte a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
de Barcelona,

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

– Quin és el numero d’actuacions previstes a l’Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau?

– Quin és el numero d’actuacions acabades a l’Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau?

– Quin és el número d’actuacions que es troben actual-
ment en obres a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau?

– Quin és el número d’actuacions en projecte a l’Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau?

– Quin és el número d’actuacions que actualment no 
s’han iniciat a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau?

– Quines són les actuacions que es troben en obres?

– Quines són les actuacions que es troben en projecte?

– Quin és el número d’actuacions en projecte a l’HUVH?

– Quin és el número d’actuacions que actualment no 
s’han iniciat a l’HUVH?

– Quines són les actuacions que es troben en obres?

– Quines són les actuacions que es troben en projecte?

– Quines són les actuacions que no estan iniciades?

– Quina és la previsió de finalització de les actuacions 
que es troben en obres?

– Quina és la previsió d’inici i finalització de les actuaci-
ons que es troben en projecte?

– Quina és la previsió pel que fa a les actuacions que no 
estan iniciades?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Jordi Cornet i Serra
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions a l’Hospital del Mar, 
de Barcelona, relatives al Pla d’execució 
d’inversions en infraestructures sanitàries 
2004-2012
Tram. 314-01309/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 2342 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

El Pla d’execució d’inversions en infraestructures sani-
tàries 2004 - 2012 estableix un seguit d’actuacions pel 
que fa a la construcció i reforma dels equipaments de 
salut. En concret pel que respecte l’Hospital del Mar de 
Barcelona,

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

– Quin és el numero d’actuacions previstes a l’Hospital 
del Mar?

– Quin és el número d’actuacions acabades a l’Hospital 
del Mar?

– Quin és el número d’actuacions que es troben actual-
ment en obres a l’Hospital del Mar?

– Quin és el número d’actuacions en projecte a l’Hospital 
del Mar?

– Quin és el número d’actuacions que actualment no 
s’han iniciat a l’Hospital del Mar?
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– Quina és la previsió de finalització de les actuacions 
que es troben en obres?

– Quina és la previsió d’inici i finalització de les actuaci-
ons que es troben en projecte?

– Quina és la previsió pel que fa a les actuacions que no 
estan iniciades?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Jordi Cornet i Serra
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions al Parc Sanitari Pere 
Virgili, de Barcelona, relatives al Pla d’exe-
cució d’inversions en infraestructures sani-
tàries 2004-2012
Tram. 314-01312/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 2345 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

El Pla d’execució d’inversions en infraestructures sanità-
ries 2004 - 2012 estableix un seguit d’actuacions pel que 
fa a la construcció i reforma dels equipaments de salut. 
Pel que fa al Parc Sanitari Pere Virgili,

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

– Quin és el número d’actuacions previstes al Parc Sani-
tari Pere Virgili?

– Quin és el número d’actuacions acabades al PSPV?

– Quin és el número d’actuacions que es troben actual-
ment en obres al PSPV?

– Quin és el número d’actuacions en projecte al PSPV?

– Quin és el número d’actuacions que actualment no 
s’han iniciat al PSPV?

– Quines són les actuacions que es troben en obres?

– Quines són les actuacions que es troben en projecte?

– Quines són les actuacions que no estan iniciades?

– Quina és la previsió de finalització de les actuacions 
que es troben en obres?

– Quina és la previsió d’inici i finalització de les actuaci-
ons que es troben en projecte?

– Quines són les actuacions que no estan iniciades?

– Quina és la previsió de finalització de les actuacions 
que es troben en obres?

– Quina és la previsió d’inici i finalització de les actuaci-
ons que es troben en projecte?

– Quina és la previsió pel que fa a les actuacions que no 
estan iniciades?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Jordi Cornet i Serra
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre les actuacions a l’Hospital Clí-
nic de Barcelona relatives al Pla d’execució 
d’inversions en infraestructures sanitàries 
2004-2012
Tram. 314-01311/09

Formulació
Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 2344 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Cornet i Serra, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, 
presenta la pregunta següent per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

El Pla d’execució d’inversions en infraestructures sanità-
ries 2004 - 2012 estableix un seguit d’actuacions pel que 
fa a la construcció i reforma dels equipaments de salut. 
Pel que fa a l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona,

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

– Quin és el numero d’actuacions previstes a l’Hospital 
Clínic i Provincial de Barcelona?

– Quin és el numero d’actuacions acabades a l’Hospital 
Clínic i Provincial de Barcelona?

– Quin és el número d’actuacions que es troben actual-
ment en obres a l’Hospital Clínic i Provincial de Barce-
lona?

– Quin és el número d’actuacions en projecte a l’Hospital 
Clínic i Provincial de Barcelona?

– Quin és el número d’actuacions que actualment no 
s’han iniciat a l’Hospital Clínic i Provincial de Barce-
lona?

– Quines són les actuacions que es troben en obres?

– Quines són les actuacions que es troben en projecte?

– Quines són les actuacions que no estan iniciades?
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ús de la targeta rosa per a accedir a la 
primera zona del servei de rodalia de Renfe
Tram. 314-01314/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2350 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 la targeta 
rosa a la primera zona de Rodalies de Renfe, per tal que 
li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. La targeta rosa per als serveis de transport col·lectiu 
integrat de l’àrea metropolitana de l’Entitat Metropoli-
tana del Transport no és vàlida per accedir a la primera 
zona dels ferrocarrils de Renfe. Atesa la transferència 
del servei de Rodalies de Barcelona a la Generalitat, va-
lora el Departament de Territori i Sostenibilitat d’incor-
porar-la?

2. La targeta rosa per als serveis de transport col·lectiu 
integrat de l’àrea metropolitana de l’Entitat Metropoli-
tana del Transport no és vàlida per accedir a la primera 
zona dels ferrocarrils de Renfe. Atesa la transferència 
del servei de Rodalies de Barcelona a la Generalitat i 
la negociació anunciada pel Departament de Territori 
i Sostenibilitat del nou contracte programa amb Renfe, 
s’incorporarà la targeta rosa com a vàlida per accedir-hi 
entre els elements de negociació amb l’operadora?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assistència del secretari general de la 
Presidència a la reunió del Govern del 29 de  
desembre de 2010
Tram. 314-01315/09

Formulació
Laia Bonet Rull, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2353 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Laia Bonet Rull, portaveu adjunta del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 

– Quina és la previsió pel que fa a les actuacions que no 
estan iniciades?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Jordi Cornet i Serra
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estació de rodalia de Viladecans 
(Baix Llobregat)
Tram. 314-01313/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2349 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 l’estació 
de Rodalies de Viladecans, per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quin va ser el nombre de viatgers que van utilitzar 
l’estació de Rodalies de Viladecans del 2007 al 2010, 
any a any?

2. Quina és la freqüència de pas dels trens en cada sentit, 
i en comparació amb la freqüència de pas a les estacions 
de Gavà i de Castelldefels?

3. Quina valoració fa el Govern de negociar amb Roda-
lies Renfe que els mateixos trens que paren a Gavà i a 
Castelldefels s’aturessin també a Viladecans, especial-
ment en el marc d’un calendari no anterior al 2020 de 
posada en funcionament de la parada a Viladecans del 
projecte de Metro Delta?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assistència del secretari general de la 
Presidència a la reunió del Govern de l’11 de  
gener de 2011
Tram. 314-01317/09

Formulació
Laia Bonet Rull, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2355 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Laia Bonet Rull, portaveu adjunta del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Va assistir el secretari general de la Presidència a la 
reunió del Consell Executiu d’11 de gener de 2011?

En cas de resposta afirmativa,

– Quins van ser els motius per assistir-hi?

– Qui va autoritzar la seva assistència?

– Quin és el fonament jurídic que recolza aquesta assis-
tència?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Laia Bonet Rull
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assistència del secretari general  
de la Presidència a la reunió del Govern del  
18 de gener de 2011
Tram. 314-01318/09

Formulació
Laia Bonet Rull, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2356 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Laia Bonet Rull, portaveu adjunta del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Va assistir el secretari general de la Presidència a la 
reunió del Consell Executiu de 18 de gener de 2011?

En cas de resposta afirmativa, 

– Quins van ser els motius per assistir-hi?

següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Va assistir el secretari general de la Presidència a la 
reunió del Consell Executiu de 29 de desembre de 2010?

En cas de resposta afirmativa, 

– Quins van ser els motius per assistir-hi?

– Qui va autoritzar la seva assistència?

– Quin és el fonament jurídic que recolza aquesta assis-
tència?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Laia Bonet Rull
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assistència del secretari general de 
la Presidència a la reunió del Govern del 4 
de gener de 2011
Tram. 314-01316/09

Formulació
Laia Bonet Rull, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2354 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Laia Bonet Rull, portaveu adjunta del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Va assistir el secretari general de la Presidència a la 
reunió del Consell Executiu de 4 de gener de 2011?

En cas de resposta afirmativa, 

– Quins van ser els motius per assistir-hi?

– Qui va autoritzar la seva assistència?

– Quin és el fonament jurídic que recolza aquesta assis-
tència?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Laia Bonet Rull
Portaveu adjunta del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assistència del secretari general de la 
Presidència a la reunió del Govern del 28 de  
gener de 2011
Tram. 314-01320/09

Formulació
Laia Bonet Rull, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2358 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Laia Bonet Rull, portaveu adjunta del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Va assistir el Secretari General de la Presidència a la 
reunió del Consell Executiu de 28 de gener de 2011?

En cas de resposta afirmativa, 

– quins van ser els motius per assistir-hi?

– qui va autoritzar la seva assistència?

– Quin és el fonament jurídic que recolza aquesta assis-
tència.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Laia Bonet Rull
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assistència del secretari general de la 
Presidència a la reunió del Govern de l’1 de  
febrer de 2011
Tram. 314-01321/09

Formulació
Laia Bonet Rull, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2359 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Laia Bonet Rull, portaveu adjunta del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Va assistir el Secretari General de la Presidència a la 
reunió del Consell Executiu d’1 de febrer de 2011?

En cas de resposta afirmativa, 

– Quins van ser els motius per assistir-hi?

– Qui va autoritzar la seva assistència?

– Quin és el fonament jurídic que recolza aquesta assis-
tència?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Laia Bonet Rull
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assistència del secretari general de la 
Presidència a la reunió del Govern del 25 de  
gener de 2011
Tram. 314-01319/09

Formulació
Laia Bonet Rull, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2357 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Laia Bonet Rull, portaveu adjunta del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Va assistir el Secretari General de la Presidència a la 
reunió del Consell Executiu de 25 de gener de 2011?

En cas de resposta afirmativa, 

– Quins van ser els motius per assistir-hi?

– Qui va autoritzar la seva assistència?

– Quin és el fonament jurídic que recolza aquesta assis-
tència?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Laia Bonet Rull
Portaveu adjunta del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assistència del secretari general de la 
Presidència a la reunió del Govern del 15 de  
febrer de 2011
Tram. 314-01323/09

Formulació
Laia Bonet Rull, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2361 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Laia Bonet Rull, portaveu adjunta del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Va assistir el secretari general de la Presidència a la 
reunió del Consell Executiu de 15 de febrer de 2011?

En cas de resposta afirmativa, 

– Quins van ser els motius per assistir-hi?

– Qui va autoritzar la seva assistència?

– Quin és el fonament jurídic que recolza aquesta assis-
tència?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Laia Bonet Rull
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el desenvolupament del preacord 
amb Ryanair del desembre del 2010
Tram. 314-01324/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2446 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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.

El passat dimecres 16 de febrer la companyia Ryanair va 
anunciar la supressió de 18 vols que opera des de l’aero-
port Girona - Costa Brava, un 28% del total operat per la 
companyia aèria des del citat aeroport

El passat mes de desembre el Govern de la Generalitat 
va arribar a un preacord amb Ryanair sobre les obliga-
cions de l’empresa per a l’any 2011, amb el compromís 

– Qui va autoritzar la seva assistència?

– Quin és el fonament jurídic que recolza aquesta assis-
tència?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Laia Bonet Rull
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assistència del secretari general de 
la Presidència a la reunió del Govern del 8 
de febrer de 2011
Tram. 314-01322/09

Formulació
Laia Bonet Rull, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2360 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Laia Bonet Rull, portaveu adjunta del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Va assistir el secretari general de la Presidència a la 
reunió del Consell Executiu de 8 de febrer de 2011?

En cas de resposta afirmativa, 

– Quins van ser els motius per assistir-hi?

– Qui va autoritzar la seva assistència?

– Quin és el fonament jurídic que recolza aquesta assis-
tència?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Laia Bonet Rull
Portaveu adjunta del GP SOC
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– Tenint en compte que els responsables de l’actual Go-
vern eren coneixedors i es van mostrar favorables amb el 
preacord establert el desembre del 2010 entre el Govern 
anterior i Ryanair, estant disposats al seu compliment?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les gestions per a evitar la reducció 
dels vols de Ryanair a l’aeroport de Girona
Tram. 314-01326/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2448 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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.

El passat dimecres 16 de febrer la companyia Ryanair va 
anunciar la supressió de 18 vols que opera des de l’aero-
port Girona - Costa Brava, un 28% del total operat per la 
companyia aèria des del citat aeroport

El passat mes de desembre el Govern de la Generalitat 
va arribar a un preacord amb Ryanair sobre les obliga-
cions de l’empresa per a l’any 2011, amb el compromís 
del Govern d’incrementar les aportacions econòmiques 
institucionals i privades per garantir l’oferta.

Tenint en compte que aquests negociacions van tenir 
lloc en un moment en què ja se sabia que hi hauria un 
canvi de Govern, els responsables anteriors van consul-
tar les condicions amb la força política que avui ostenta 
les responsabilitats de Govern a Catalunya i que hauria 
d’assumir el compromís. CiU va mostrar la seva plena 
conformitat i el Govern va tancar el preacord.

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

– Quines són les gestions que està duent a terme el Go-
vern de la Generalitat per tal d’evitar la reducció de 
l’oferta de vols de la companyia Ryanair?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

del Govern d’incrementar les aportacions econòmiques 
institucionals i privades per garantir l’oferta.

Tenint en compte que aquests negociacions van tenir 
lloc en un moment en què ja se sabia que hi hauria un 
canvi de Govern, els responsables anteriors van consul-
tar les condicions amb la força política que avui ostenta 
les responsabilitats de Govern a Catalunya i que hauria 
d’assumir el compromís. CiU va mostrar la seva plena 
conformitat i el Govern va tancar el preacord.

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

– Quines gestions ha dut a terme el Govern de la Gene-
ralitat per tal de desenvolupar el preacord aconseguit pel 
Govern de la Generalitat i l’empresa Ryanair el desem-
bre de 2010?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el compliment del preacord amb Rya-
nair del desembre del 2010
Tram. 314-01325/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2447 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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.

El passat dimecres 16 de febrer la companyia Ryanair va 
anunciar la supressió de 18 vols que opera des de l’aero-
port Girona - Costa Brava, un 28% del total operat per la 
companyia aèria des del citat aeroport

El passat mes de desembre el Govern de la Generalitat 
va arribar a un preacord amb Ryanair sobre les obliga-
cions de l’empresa per a l’any 2011, amb el compromís 
del Govern d’incrementar les aportacions econòmiques 
institucionals i privades per garantir l’oferta.

Tenint en compte que aquests negociacions van tenir 
lloc en un moment en què ja se sabia que hi hauria un 
canvi de Govern, els responsables anteriors van consul-
tar les condicions amb la força política que avui ostenta 
les responsabilitats de Govern a Catalunya i que hauria 
d’assumir el compromís. CiU va mostrar la seva plena 
conformitat i el Govern va tancar el preacord.

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamen-
tari: 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la inclusió de la construcció d’un edi-
fici per al centre d’atenció primària de Pine-
da de Mar (Maresme) en les inversions pre-
vistes pel Departament de Salut
Tram. 314-01328/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2451 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 CAP 
Pineda de Mar, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

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

– El govern de la Generalitat de Catalunya té previst in-
cloure la construcció d’un nou edifici per al CAP Pineda 
de Mar dins les inversions a realitzar per part del Depar-
tament de Salut?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la inclusió de la construcció d’un edi-
fici per a un centre d’urgències i d’atenció pri-
mària a Pineda de Mar (Maresme) en les in-
versions previstes pel Departament de Salut
Tram. 314-01329/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2452 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 un CUAP 
a Pineda de Mar, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

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

– El govern de la Generalitat de Catalunya té previst 
incloure la construcció i posada en funcionament d’un 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’impacte econòmic a les comarques 
gironines de la reducció de vols de Ryanair
Tram. 314-01327/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2449 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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.

El passat dimecres 16 de febrer la companyia Ryanair va 
anunciar la supressió de 18 vols que opera des de l’aero-
port Girona - Costa Brava, un 28% del total operat per la 
companyia aèria des del citat aeroport

El passat mes de desembre el Govern de la Generalitat 
va arribar a un preacord amb Ryanair sobre les obliga-
cions de l’empresa per a l’any 2011, amb el compromís 
del Govern d’incrementar les aportacions econòmiques 
institucionals i privades per garantir l’oferta.

Tenint en compte que aquests negociacions van tenir 
lloc en un moment en què ja se sabia que hi hauria un 
canvi de Govern, els responsables anteriors van consul-
tar les condicions amb la força política que avui ostenta 
les responsabilitats de Govern a Catalunya i que hauria 
d’assumir el compromís. CiU va mostrar la seva plena 
conformitat i el Govern va tancar el preacord.

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

– Ha calculat el Govern de la Generalitat l’impacte eco-
nòmic a nivell de les comarques gironines d’aquesta 
reducció de vols anunciada per la companyia Ryanair? 
Quin és l’impacte en termes de pèrdua de llocs de tre-
ball? Quina és la pèrdua en matèria de recursos que es 
deixen d’ingressar?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC
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d’espera per a derivacions des del CAP Pineda de Mar, 
per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quins són els terminis mitjans en la llista d’espera per 
a derivacions des del CAP Pineda de Mar cap als serveis 
mèdics especialistes prestats a l’Hospital Sant Jaume de 
Calella?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre la construcció del nou edifici de 
l’Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella 
(Maresme)
Tram. 314-01332/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2455 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 l’Hospital 
Comarcal Sant Jaume de Calella, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Quin és el capteniment del govern de la Generalitat 
respecte a la construcció del nou edifici de l’Hospital 
Comarcal Sant Jaume de Calella (Maresme)?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

centre d’urgències d’atenció primària (CUAP) a Pineda 
de Mar?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ampliació dels espais destinats al 
consultori de Poblenou, a Pineda de Mar 
(Maresme)
Tram. 314-01330/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2453 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 l’ampli-
ació d’espais del Consultori de Poblenou de Pineda de 
Mar, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– El govern de la Generalitat de Catalunya té previst rea-
litzar una ampliació dels espais destinats al consultori de 
Poblenou de Pineda de Mar?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el termini de llista d’espera per a deri-
vacions del centre d’atenció primària de Pi-
neda de Mar (Maresme) als serveis mèdics 
especialitzats de l’Hospital Comarcal Sant 
Jaume, de Calella (Maresme)
Tram. 314-01331/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2454 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 la llista 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les zones que requereixen una aten-
ció especial per a establir programes de 
prevenció i atenció a infants d’especial risc 
social
Tram. 314-01335/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2458 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 infants 
amb risc social, per tal que li sigui contestada amb res-
posta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quines són les zones del territori que requereixen una 
especial atenció per establir programes de prevenció i 
atenció a infants d’especial risc social?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les unitats convivencials d’acció edu-
cativa que es preveu crear el 2011
Tram. 314-01336/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2459 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 les unitats 
convivencials d’acció educativa, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quantes unitats convivencials d’acció educativa 
(UCAE) tenen previst crear durant l’any 2011?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures previstes per a ésser re-
ferents en el compliment de la Convenció In-
ternacional sobre els Drets dels Infants
Tram. 314-01333/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2456 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 com-
pliment de la Convenció Internacional sobre els Drets 
dels infants, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quines mesures impulsaran per ser referents en el 
compliment de la Convenció Internacional sobre els 
Drets dels Infants?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ampliació dels recursos residencials 
per a l’atenció a infants i adolescents
Tram. 314-01334/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2457 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 els recur-
sos residencials per a infants i adolescents, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quins recursos residencials dels existents per atendre 
els infants i adolescents s’ampliaran?

Palau del Parlament, 17 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 les estratègies d’atenció previstes per 
als menors no acompanyats
Tram. 314-01339/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2462 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 els 
menors no acompanyats, per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quines noves estratègies d’atenció s’han previst per als 
menors no acompanyats?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres de reforma del parc de bom-
bers de Sant Feliu de Boixalleu i Hostalric 
(Selva)
Tram. 314-01340/09

Formulació
Joan Boada Masoliver, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 2475 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Boada i Masoliver, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 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.

– Pensa el govern portar a terme les obres de reforma del 
parcs de bombers de Sant Feliu de Buixalleu-Hostalric 
(la Selva)?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2011

Joan Boada i Masoliver
Diputat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els programes que es preveu impulsar 
per a prevenir la vulneració dels drets dels 
infants en l’ús de les noves tecnologies
Tram. 314-01337/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2460 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 vulne-
ració dels drets dels infants, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quins programes impulsaran per prevenir la vulnera-
ció dels drets dels infants en l’ús de les noves tecnolo-
gies?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les estratègies que es preveu impul-
sar per als joves extutelats
Tram. 314-01338/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2461 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

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 els joves 
extutelats, per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quines noves estratègies tenen previst impulsar per als 
joves extutelats?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC



1 de març de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 28

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 144

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció del parc de bombers 
de Santa Llogaia d’Àlguema (Alt Empordà)
Tram. 314-01343/09

Formulació
Joan Boada Masoliver, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 2478 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Boada i Masoliver, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 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.

– Pensa el Govern construir el parc de bombers de Santa 
Llogaia d’Àlguema (Alt Empordà)?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2011

Joan Boada i Masoliver
Diputat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius pels quals s’han aturat les 
intervencions de cirurgia cardíaca a l’Hospi-
tal Josep Trueta, de Girona
Tram. 314-01344/09

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 2489 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbregas, 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: 

– Quins són els motius del Departament de Sanitat per 
deixar de fer intervencions de cirurgia cardíaca a l’Hos-
pital Josep Trueta de la Regió Sanitària de Girona?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Marina Geli i Fàbregas
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres de reforma del parc de bom-
bers de Torroella de Montgrí (Baix Empordà)
Tram. 314-01341/09

Formulació
Joan Boada Masoliver, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 2476 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Boada i Masoliver, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 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.

– Pensa el Govern portar a terme les obres de reforma 
del parc de bombers de Torroella de Montgrí (Baix Em-
pordà)?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2011

Joan Boada i Masoliver
Diputat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció del parc de bombers 
d’Olot (Garrotxa)
Tram. 314-01342/09

Formulació
Joan Boada Masoliver, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 2477 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Boada i Masoliver, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 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.

– Pensa el Govern construir el parc de bombers d’Olot 
(la Garrotxa) que ja estat licitat i adjudicat a l’empresa 
PAI.SA?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2011

Joan Boada i Masoliver
Diputat



1 de març de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 28

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 145

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les reunions del Departament de Sa-
lut amb diverses entitats sanitàries per a in-
formar-los sobre el tancament del Servei de 
Cirurgia Cardíaca de l’Hospital Josep True-
ta, de Girona
Tram. 314-01347/09

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 2492 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbregas, 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: 

– Quines són els reunions mantingudes pel Departament 
de Sanitat amb l’Hospital Josep Trueta de Girona, el 
Servei de Cardiologia i Cirurgia Cardíaca, el degà de la  
Facultat de Medicina i amb l’Associació de Malalts de 
Cor Gironins (GICOR) per informar-los de la possibilitat 
de tancament de la Cirurgia Cardíaca de l’Hospital Josep 
Trueta de Girona?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Marina Geli i Fàbregas
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres de remodelació de l’Institut 
Pau Vila del barri de Gràcia de Sabadell (Va-
llès Occidental)
Tram. 314-01348/09

Formulació
Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2506 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat 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 
equipaments educatius al municipi de Sabadell (Vallès 
Occidental), per tal que li sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Pla director de malalties circulatò-
ries de l’hemodinàmica i la cirurgia cardíaca 
de l’Hospital Josep Trueta, de Girona
Tram. 314-01345/09

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 2490 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbregas, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quina és la valoració que fa el Pla director de malalties 
circulatòries en relació a la hemodinamia i la cirurgia 
cardíaca de l’Hospital Josep Trueta?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Marina Geli i Fàbregas
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la valoració de la Central de Resultats 
de la Xarxa Sanitària d’Utilització Pública 
amb relació al sector sanitari de la província 
de Girona
Tram. 314-01346/09

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 2491 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbregas, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta se-
güent per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quina és la valoració que fa la Central de Resultats en 
quan a qualitat, equitat i eficiència de la Regió Sanitària 
de Girona, dels sectors sanitaris gironins, dels centres i 
en especial del Servei de Cardiologia i Cirurgia Cardíaca 
de l’Hospital Josep Trueta de Girona?

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Marina Geli i Fàbregas
Diputada del GP SOC
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institut a Barberà del Vallès, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

El gener de 2011 el Ple de Barberà del Vallès va aprovar 
la cessió dels terrenys per a la construcció d’un nou ins-
titut en aquesta ciutat.

– Quina previsió de realització d’aquest institut té el Go-
vern?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2011

Marc Sanglas i Alcantarilla
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció del centre Marta Mata 
de Barberà del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 314-01351/09

Formulació
Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2509 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Marc Sanglas i Alcantarilla, 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 el centre 
Marta Mata de Barberà del Vallès (Vallès Occidental), 
per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

El setembre de 2011 està previst que comencin les clas-
ses en el nou centre Marta Mata de Barberà del Vallès, 
que va ubicat a la zona del parc de l’Estació on actual-
ment no han començat les obres.

– Quan té previst aquest Govern la construcció d’aquest 
centre?

– Quin termini de finalització preveu?

– En cas que no estigui en marxa al setembre de 2011, 
quines actuacions preveu per tal de donar sortida als 
nens i nenes de Barberà del Vallès?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2011

Marc Sanglas i Alcantarilla
Diputat del GP d’ERC

– Quines previsions té el Govern respecte a les obres de 
remodelació de l’IES Pau Vila del barri de Gràcia de Sa-
badell?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2011

Marc Sanglas i Alcantarilla
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la posada en funcionament del centre 
d’atenció primària del barri de Gràcia de Sa-
badell (Vallès Occidental)
Tram. 314-01349/09

Formulació
Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2507 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Marc Sanglas i Alcantarilla, 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 equipa-
ments sanitaris al municipi de Sabadell (Vallès Occiden-
tal), per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quines previsions té el Govern respecte a la posada 
en funcionament del nou CAP, ja construït, al barri de 
Gràcia de Sabadell, el qual ha de servir a una població 
aproximada de 10.500 persones?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2011

Marc Sanglas i Alcantarilla
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció d’un institut a Barberà 
del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 314-01350/09

Formulació
Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2508 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Marc Sanglas i Alcantarilla, 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 un nou 
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	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu per a retornar les competències en matèria d’espectacles al Departament d’Interior
	Tram. 311-00178/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la persona responsable de traspassar les competències en matèria d’espectacles al Departament d’Economia i Coneixement
	Tram. 311-00179/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu del conseller d’Interior per a votar a favor d’un decret que deixava el Departament sense competències fonamentals per a la política de seguretat pública
	Tram. 311-00180/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 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. 311-00181/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a millorar el suport econòmic als ajuntaments
	Tram. 311-00184/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el calendari per al desplegament de les lleis derivades de l’Estatut relatives al món local
	Tram. 311-00185/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’efecte de la retallada pressupostària en les transferències als ens locals
	Tram. 311-00186/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el programa d’actuació de la Direcció General de la Memòria Democràtica
	Tram. 311-00187/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el programa d’actuació de la Subdirecció General de Participació Ciutadana
	Tram. 311-00188/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’aplicació de la Llei 30/2010, de vegueries
	Tram. 311-00189/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les reunions amb els representants sindicals prèvies a la retallada de l’oferta pública d’ocupació
	Tram. 311-00190/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la reducció de la plantilla del Memorial Democràtic
	Tram. 311-00191/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la modificació de la Llei 13/2007, del Memorial Democràtic
	Tram. 311-00192/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el programa d’actuació del Memorial Democràtic
	Tram. 311-00193/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les activitats programades pel Memorial Democràtic per al 2011 que no es duran a terme
	Tram. 311-00194/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la commemoració de la presentació de les conclusions de l’Informe Roca
	Tram. 311-00195/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les declaracions públiques d’alcaldes i diputats sobre la no-eliminació del Memorial Democràtic
	Tram. 311-00196/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la destitució del director del Memorial Democràtic
	Tram. 311-00197/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el programa d’actuació de l’Oficina de Promoció de la Pau i els Drets Humans
	Tram. 311-00198/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la creació de la vegueria del Penedès en compliment del compromís electoral de Convergència i Unió
	Tram. 311-00199/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el protocol de la visita del director general d’Administració Local a Torroella de Montgrí i l’Estartit (Baix Empordà)
	Tram. 311-00200/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la comunicació de la visita del director general d’Administració Local a Torroella de Montgrí i l’Estartit (Baix Empordà)
	Tram. 311-00201/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la visita del director general d’Administració Local a Torroella de Montgrí i l’Estartit (Baix Empordà)
	Tram. 311-00202/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la qualificació com a velocitat variable del sistema de regulació de la velocitat als accessos de Barcelona dels anys 2008, 2009 i 2010
	Tram. 311-00203/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el funcionament del sistema de velocitat variable als accessos de Barcelona en cas d’augmentar l’accidentalitat, la contaminació o la congestió del trànsit
	Tram. 311-00204/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les vies en què s’ha suprimit el límit de 80 km/h i s’hi ha autoritzat una velocitat màxima superior a la permesa abans de l’aplicació d’aquest límit
	Tram. 311-00205/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el temps que estalviarà un vehicle per anar de Molins de Rei a Barcelona amb el nou sistema de velocitat variable
	Tram. 311-00206/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius del conseller d’Interior per a no donar explicacions sobre la no-entrada en funcionament del sistema de velocitat variable a les carreteres C-31 i C-32
	Tram. 311-00207/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els criteris del conseller d’Interior per a afirmar que les diligències obertes per la fiscalia de delictes ambientals no tindran conseqüències
	Tram. 311-00208/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el posicionament contrari de les associacions de víctimes d’accidents 
de trànsit a la nova regulació de la velocitat als accessos de Barcelona
	Tram. 311-00209/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els mecanismes del Servei Català de Trànsit per a comunicar als conductors els canvis de velocitat variable a les vies sense panells informatius
	Tram. 311-00210/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les confusions amb els senyals de trànsit a les carreteres C-31 i C-32 el dia 7 de febrer de 2011
	Tram. 311-00211/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius per a modificar la regulació de la velocitat als accessos a Barcelona
	Tram. 311-00212/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a evitar la contaminació acústica derivada de la nova regulació de la velocitat variable
	Tram. 311-00213/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius per a la no-aplicació de les noves normes sobre velocitat a les carreteres C-31 i C-32 el 7 de febrer de 2011
	Tram. 311-00214/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la relació entre la velocitat circulatòria i la contaminació
	Tram. 311-00215/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les declaracions de societats de salut pública en contra de la nova regulació de la velocitat als accessos a Barcelona
	Tram. 311-00216/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la relació entre la velocitat dels vehicles i l’accidentalitat
	Tram. 311-00217/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la disminució dels morts per accident l’any 2010 amb relació al període 2003-2007 i la proporció de morts i ferits greus l’any 2010 amb relació al 2007
	Tram. 311-00218/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la carta al president de la Generalitat de diversos professors, catedràtics i investigadors amb relació a la nova regulació de la velocitat als accessos de Barcelona, i la resposta que els ha donat
	Tram. 311-00219/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el projecte de desplegament de la banda ampla rural als nuclis de més de deu habitants
	Tram. 311-00220/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el manteniment dels recursos destinats al Pla PIMESTIC el 2011
	Tram. 311-00221/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el finançament dels projectes Anella Industrial, Anella Cultural i Anella Logística
	Tram. 311-00222/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el manteniment dels ajuts als municipis per al foment de les tecnologies de la informació i la comunicació
	Tram. 311-00223/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació
	Tram. 311-00224/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els desenvolupadors i el desplegament del programari lliure a l’Administració de la Generalitat
	Tram. 311-00225/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la continuïtat de la transformació dels serveis centrals de subministrament de serveis informàtics gestionats pel Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació
	Tram. 311-00226/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a esdevenir independents energèticament
	Tram. 311-00227/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures d’estalvi i eficiència energètics a les administracions catalanes
	Tram. 311-00228/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures d’estalvi i eficiència energètics a la indústria i al comerç
	Tram. 311-00229/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures d’estalvi i eficiència energètics a les llars catalanes
	Tram. 311-00230/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les declaracions del delegat del Govern a les Terres de l’Ebre relatives al parc eòlic d’Horta de Sant Joan (Terra Alta)
	Tram. 311-00231/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’impacte econòmic d’una possible demanda de l’empresa autoritzada per a instal·lar el parc eòlic d’Horta de Sant Joan (Terra Alta)
	Tram. 311-00232/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’execució del tram de la línia elèctrica entre Sentmenat i Bescanó
	Tram. 311-00233/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions per a reduir un 20% les emissions de diòxid de carboni el 2020
	Tram. 311-00234/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions per a afavorir la producció local d’energia
	Tram. 311-00235/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions per a donar suport a les línies aèries de baix cost als aeroports de Girona i de Reus
	Tram. 311-00236/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions de suport als ajuntaments en les polítiques de turisme
	Tram. 311-00237/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els recursos que es destinaran als municipis turístics per a millorar-ne els serveis
	Tram. 311-00238/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la creació a l’Institut Català de Finances d’una línia de finançament permanent específica per a les empreses de turisme
	Tram. 311-00239/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els terminis per a la posada en marxa de l’Institut de Recerca del Turisme de Catalunya
	Tram. 311-00240/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions per a impulsar l’aplicació d’un IVA reduït a l’activitat turística
	Tram. 311-00241/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la creació de la Universitat Turística Europea de la Mediterrània i el municipi d’emplaçament
	Tram. 311-00242/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la reunió i la composició de la Taula del Turisme
	Tram. 311-00243/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la normativa turística que preveu simplificar i harmonitzar
	Tram. 311-00244/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el criteri per a la creació de la marca «Paradors de Catalunya»
	Tram. 311-00245/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el posicionament respecte a les inversions previstes a Catalunya per l’empresa IKEA
	Tram. 311-00246/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions dutes a terme per a evitar la deslocalització de l’empresa Valeo
	Tram. 311-00247/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data de la convocatòria d’ajuts a la internacionalització i l’import dels ajuts
	Tram. 311-00248/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data de la convocatòria dels ajuts per a la innovació a les empreses i l’import dels ajuts
	Tram. 311-00249/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data de la convocatòria dels ajuts per a la gestió i l’estratègia empresarial i l’import dels ajuts
	Tram. 311-00250/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per al desenvolupament de la política industrial que pensa emprendre des de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana
	Tram. 311-00251/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per al foment de la innovació que pensa emprendre des de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana
	Tram. 311-00252/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures de reforç a la competitivitat empresarial a posar en marxa des de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana
	Tram. 311-00253/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les línies previstes per a donar suport al clúster i subclústers de l’alimentació
	Tram. 311-00254/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les línies previstes per a donar suport al clúster i als subclústers de l’energia i la indústria fotovoltaiques
	Tram. 311-00255/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les línies previstes per a donar suport al clúster de materials i sistemes de producció i als subclústers de maquinària i béns d’equip, electrònica, TIC, òptica i fotònica, i tèxtil
	Tram. 311-00256/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les línies previstes per a donar suport al clúster i als subclústers de mobilitat
	Tram. 311-00257/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les línies previstes per a donar suport al clúster i als subclústers de salut de la conca del Ripoll i Terrassa
	Tram. 311-00258/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les línies previstes per a donar suport al clúster i als subclústers d’espais
	Tram. 311-00259/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les línies previstes per a donar suport al clúster i als subclústers de l’energia i la indústria fotovoltaiques
	Tram. 311-00260/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les línies previstes per a donar suport al clúster de l’aigua
	Tram. 311-00261/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions previstes per a mantenir l’esperit i la base industrial
	Tram. 311-00262/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els programes de suport a la innovació tecnològica de les indústries previstos per a impulsar el desenvolupament de productes, processos i serveis
	Tram. 311-00263/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les línies de treball previstes per a contribuir a la modernització dels sectors susceptibles de reconversió
	Tram. 311-00264/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els sectors clau per al futur de Catalunya i els sectors emergents
	Tram. 311-00265/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les línies de treball previstes per a potenciar que els sectors clau mantinguin o generin ocupació
	Tram. 311-00266/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes per a millorar la productivitat dels diferents sectors empresarials
	Tram. 311-00267/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes per a aturar la destrucció de llocs de treball en el sector del comerç
	Tram. 311-00268/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els plans de dinamització comercial
	Tram. 311-00269/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures previstes per a promoure la consolidació dels eixos comercials urbans
	Tram. 311-00270/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el manteniment de la subvenció als operadors de televisió que emeten en TDT
	Tram. 311-00271/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el seguiment del funcionament de les plantes nuclears
	Tram. 311-00272/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el calendari del projecte Xarxa Oberta a les Terres de l’Ebre
	Tram. 311-00273/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la continuïtat del projecte Xarxa Oberta a les Terres de l’Ebre
	Tram. 311-00274/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els acords del conseller d’Empresa i Ocupació amb els alcaldes de la Zona de Desenvolupament Prioritari de la Terra Alta del 17 de febrer de 2011
	Tram. 311-00275/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la polèmica amb relació a la central eòlica de Pesells, a Horta de Sant Joan (Terra Alta)
	Tram. 311-00276/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els radars instal·lats amb afany recaptatori
	Tram. 311-00277/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de reclamacions econòmiques dels ciutadans sancionats per excés de velocitat
	Tram. 311-00278/09
	Anunci


	Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la distància necessària entre els habitatges i les vies de circulació per a l’adopció de mesures de limitació de la velocitat
	Tram. 311-00281/09
	Anunci
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les reunions amb els representants sindicals prèvies a la retallada de l’oferta pública d’ocupació
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	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la commemoració de la presentació de les conclusions de l’Informe Roca
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	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reducció de la plantilla del Memorial Democràtic
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	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destitució del director del Memorial Democràtic
	Tram. 314-01033/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació de la Llei 13/2007, del Memorial Democràtic
	Tram. 314-01034/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les declaracions públiques d’alcaldes i diputats sobre la no-eliminació del Memorial Democràtic
	Tram. 314-01035/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari, el procediment i les premisses amb què vol canviar el Pla director d’infraestructures
	Tram. 314-01036/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’anàlisi econòmica que justifica les inversions previstes en el Pla director d’infraestructures
	Tram. 314-01037/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la inversió que creu que es pot complir en la revisió del Pla director d’infraestructures
	Tram. 314-01038/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions que considera que cal eliminar, reduir o revisar del Pla director d’infraestructures
	Tram. 314-01039/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes per a millorar la transparència en el procés d’adjudicació d’obra pública
	Tram. 314-01040/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els traspassos d’infraestructures que demanarà a l’Estat
	Tram. 314-01041/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a afrontar el dèficit en el finançament de les infraestructures de l’aigua i de la gestió de residus
	Tram. 314-01042/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gestió del Departament de Territori i Sostenibilitat
	Tram. 314-01043/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el model dels peatges
	Tram. 314-01044/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el canvi de model de gestió dels aeroports plantejat al Congrés dels Diputats
	Tram. 314-01045/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la presència de les institucions catalanes al nou ens gestor dels aeroports
	Tram. 314-01046/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la gestió dels ports
	Tram. 314-01047/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la sobirania de les infraestructures catalanes
	Tram. 314-01048/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions en les línies 9 i 10 del metro que preveu revisar
	Tram. 314-01049/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les estacions del projecte de construcció de la línia 9 de metro que preveu revisar
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