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

1.25. Preguntes al Govern

1.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la quantitat recaptada en concepte de cànon de l’aigua, a 
Barcelona, del 2007 al 2010, i sobre la previsió per al 2011
Tram. 314-00452/09
Resposta del Govern p. 11

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions dutes a terme amb relació al recurs d’incons-
titucionalitat presentat pel Govern de l’Estat contra la Llei 
4/2010, de consultes populars per via de referèndum
Tram. 314-00559/09
Resposta del Govern p. 11

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 les emissores de 
Catalunya Ràdio de la presentació de la nova candidata del 
Partit dels Socialistes de Catalunya a l’alcaldia de Barcelona
Tram. 325-00010/09
Resposta del president del Consell de Govern p. 11

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. Preguntes al Govern

3.25.10. Preguntes orals en comissió

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la primera commemoració oficial i pública de 
l’Holocaust
Tram. 311-00279/09
Anunci p. 12
Canvi de Comissió tramitadora p. 12

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la primera visita d’un conseller o consellera de la 
Generalitat a un camp d’extermini nazi
Tram. 311-00280/09
Anunci p. 13
Canvi de Comissió tramitadora p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les declaracions del conseller d’Interior del 17 de 
febrer de 2011 i sobre els motius pels quals Xavier Crespo no 
ha estat nomenat secretari de Seguretat
Tram. 311-00282/09
Anunci p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius del nomenament frustrat del secretari 
de Seguretat
Tram. 311-00283/09
Anunci p. 13

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius del Servei Català de Trànsit per a fixar 
el límit de velocitat a 120 km/h a la B-23 entre Sant Feliu de 
Llobregat i Molins de Rei
Tram. 311-00284/09
Anunci p. 14

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els motius per a no fer cas dels advertiments 
del grup parlamentari ICV-EUiA i dels ajuntaments afectats 
amb relació a la decisió de fixar la velocitat a 120 km/h a la 
carretera B-23 entre Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei
Tram. 311-00285/09
Anunci p. 14

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la causa dels dubtes provocats per la nova 
senyalització que substituïa el límit de velocitat de 80 km/h a 
Molins de Rei el 22 de febrer del 2011
Tram. 311-00286/09
Anunci p. 14

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la reducció del temps per a accedir a Barcelona 
arran de la supressió del límit de velocitat a 80 km/h
Tram. 311-00287/09
Anunci p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el conveni amb l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat per al repartiment del finançament de les obres de 
soterrament de la línia ferroviària a Sant Feliu de Llobregat 
(Baix Llobregat)
Tram. 311-00288/09
Anunci p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la sol·licitud de l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat de signatura d’un conveni per a concretar el re-
partiment del finançament de les obres de soterrament de 
la línia ferroviària a Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 311-00289/09
Anunci p. 15

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el Pla director urbanístic de les colònies industrials 
i els ajuts per a desplegar-lo
Tram. 311-00290/09
Anunci p. 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el Pla director urbanístic del sistema costaner i els 
ajuts per a garantir-ne les condicions del sòl
Tram. 311-00291/09
Anunci p. 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els ajuts per a la millora paisatgística de l’espai 
públic urbà
Tram. 311-00292/09
Anunci p. 16
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el coneixement per part del president de la Gene-
ralitat del nomenament de Xavier Crespo com a secretari de 
Seguretat
Tram. 311-00293/09
Anunci p. 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió la comunicació al president de la Generalitat de la 
voluntat del conseller d’Interior de nomenar Xavier Crespo 
secretari de Seguretat
Tram. 311-00294/09
Anunci p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els motius pels quals no es va nomenar Xavier 
Crespo secretari de Seguretat
Tram. 311-00295/09
Anunci p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la declaració del conseller d’Interior amb relació al 
cas Crespo
Tram. 311-00296/09
Anunci p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els motius de Xavier Crespo a ésser nomenat 
secretari de Seguretat
Tram. 311-00297/09
Anunci p. 17

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els motius de Xavier Crespo per a comunicar la 
renúncia a un càrrec al qual no havia estat nomenat
Tram. 311-00298/09
Anunci p. 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’impacte econòmic de la reducció dels vols de 
Ryanair a la província de Girona
Tram. 311-00299/09
Anunci p. 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nou posicionament respecte al preacord amb 
Ryanair del desembre del 2010
Tram. 311-00300/09
Anunci p. 18

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les converses amb Ryanair per a evitar-ne la 
reducció de vols
Tram. 311-00301/09
Anunci p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’aeroport de Lleida-Alguaire
Tram. 311-00302/09
Anunci p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la línia 9 del metro
Tram. 311-00303/09
Anunci p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el futur aeroport corporatiu empresarial d’Iguala-
da-Òdena
Tram. 311-00304/09
Anunci p. 19

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el Logis Penedès
Tram. 311-00305/09
Anunci p. 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el servei de rodalia de Barcelona operat per Renfe
Tram. 311-00306/09
Anunci p. 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el servei regional operat per Renfe
Tram. 311-00307/09
Anunci p. 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el Pla de transport de viatgers de Catalunya 
2008-2012
Tram. 311-00308/09
Anunci p. 20

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la convocatòria per a la presentació de projectes 
de millora de barris, àrees urbanes i viles del 2011
Tram. 311-00309/09
Anunci p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la Llei 3/2009, de regularització i millora d’urbanit-
zacions amb dèficits urbanístics
Tram. 311-00310/09
Anunci p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les declaracions del director del Servei Català 
de Trànsit sobre la no-sanció per la superació de la velocitat 
màxima permesa
Tram. 311-00312/09
Anunci p. 21

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la no-sanció als conductors que superin la veloci-
tat màxima de 80 km/h on hi ha senyalització
Tram. 311-00313/09
Anunci p. 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el cost dels canvis relatius a la velocitat variable als 
accessos a Barcelona
Tram. 311-00314/09
Anunci p. 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la distribució territorial dels Mossos d’Esquadra de 
les promocions del 2010 i del 2011
Tram. 311-00315/09
Anunci p. 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el nombre d’agents dels Mossos d’Esquadra 
de les promocions del 2010 i del 2011 que seran destinats 
a Barcelona
Tram. 311-00316/09
Anunci p. 22

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la data d’entrada en funcionament de la comis-
saria dels Mossos d’Esquadra al districte de Sant Martí, de 
Barcelona
Tram. 311-00317/09
Anunci p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la data de la posada en funcionament de la comis-
saria dels Mossos d’Esquadra del districte de Sarrià-Sant 
Gervasi, de Barcelona
Tram. 311-00318/09
Anunci p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre les previsions d’inversió del Departament d’Interior 
per al 2011
Tram. 311-00319/09
Anunci p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’ús del llançador d’un sol tret GL-06 per part dels 
Mossos d’Esquadra
Tram. 311-00320/09
Anunci p. 23

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre el nombre de llançadors d’un sol tret GL-06 
adquirits
Tram. 311-00321/09
Anunci p. 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la data d’inici de l’ús del llançador d’un sol tret 
GL-06
Tram. 311-00322/09
Anunci p. 24
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Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’ús de les escopetes de pilotes de goma un cop 
iniciat l’ús del llançador d’un sol tret GL-06
Tram. 311-00323/09
Anunci p. 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els avantatges i els inconvenients de l’ús del 
llançador d’un sol tret GL-06 i de les escopetes de pilotes 
de goma
Tram. 311-00324/09
Anunci p. 24

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre l’existència d’un informe relatiu a la limitació de 80 
km/h com a mesura de reducció de la contaminació i de la 
sinistralitat
Tram. 311-00325/09
Anunci p. 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre la possible supressió de la Secretaria de Seguretat 
del Departament d’Interior
Tram. 311-00328/09
Anunci p. 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’increment d’efectius dels parcs de bombers 
del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre el 21 de febrer 
de 2011
Tram. 311-00329/09
Anunci p. 25

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre el nombre de vehicles disponibles per a afrontar 
els incidents produïts pel vent a les Terres de l’Ebre el 21 de 
febrer de 2011
Tram. 311-00330/09
Anunci p. 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius pels quals no es van reforçar amb més 
efectius els parcs de bombers del Camp de Tarragona i de 
les Terres de l’Ebre el 21 de febrer de 2011
Tram. 311-00331/09
Anunci p. 26

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els motius del tancament de l’Espai Memorial 
Democràtic
Tram. 311-00335/09
Anunci p. 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en comis-
sió sobre els motius per a no informar la direcció del Memo-
rial Democràtic del seu tancament
Tram. 311-00336/09
Anunci p. 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre la informació a la Junta de Govern i al Consell 
de Participació del Memorial Democràtic del tancament de 
l’edifici de la Via Laietana, de Barcelona
Tram. 311-00337/09
Anunci p. 27

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre l’ordre de fer l’avaluació tècnica de l’edifici del 
Memorial Democràtic
Tram. 311-00338/09
Anunci p. 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els contactes del Servei de Prevenció del De-
partament de Governació i Relacions Institucionals amb els 
tècnics del Departament d’Interior que van dirigir les obres 
de l’edifici del Memorial Democràtic
Tram. 311-00339/09
Anunci p. 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els edificis de la Generalitat pendents de fer 
millores en les instal·lacions i sobre els que han estat tancats
Tram. 311-00340/09
Anunci p. 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre els edificis de la Generalitat que no tenen pla 
d’autoprotecció
Tram. 311-00341/09
Anunci p. 28

Pregunta al Govern a respondre oralment en co-
missió sobre les previsions de tancament dels edificis de la 
Generalitat que no tenen pla d’autoprotecció
Tram. 311-00342/09
Anunci p. 29

3.25.15. Preguntes per escrit

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el projecte d’habitatges socials del Pla d’en Mestre, a Sant 
Sadurní d’Anoia (Alt Penedès)
Tram. 314-01352/09
Formulació p. 29

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
projecte de construcció d’habitatges amb protecció oficial a 
Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès)
Tram. 314-01353/09
Formulació p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’adjudicació dels pisos de lloguer social de Sant Sadurní 
d’Anoia (Alt Penedès)
Tram. 314-01354/09
Formulació p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estació de Gràcia, a Barcelona, de Ferrocarrils de la Ge-
neralitat
Tram. 314-01355/09
Formulació p. 30

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
radars instal·lats amb afany recaptatori
Tram. 314-01356/09
Formulació p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de reclamacions econòmiques dels ciutadans san-
cionats per excés de velocitat
Tram. 314-01357/09
Formulació p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
primera commemoració oficial i pública de l’Holocaust
Tram. 314-01358/09
Formulació p. 31

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
primera visita d’un conseller o consellera de la Generalitat a 
un camp d’extermini nazi
Tram. 314-01359/09
Formulació p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
distància necessària entre els habitatges i les vies de circu-
lació per a l’adopció de mesures de limitació de la velocitat
Tram. 314-01360/09
Formulació p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’execució de les obres i la posada en marxa de l’Escola 
Montcau a l’Ordal (Alt Penedès)
Tram. 314-01361/09
Formulació p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que es quedaran a l’atur amb la reduc-
ció del nombre de vols anunciats per Ryanair a l’aeroport 
de Girona
Tram. 314-01362/09
Formulació p. 32

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
temps mitjà entre la sol·licitud d’adopció i l’entrega del nen o 
nena a la família
Tram. 314-01363/09
Formulació p. 33
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
data de les reunions amb la companyia Ryanair pre renego-
ciar el conveni amb la companyia
Tram. 314-01364/09
Formulació p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la fase de tramitació del projecte de decret de creació del 
Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya
Tram. 314-01365/09
Formulació p. 33

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures alternatives per a reactivar l’activitat de l’aeroport 
de Girona
Tram. 314-01366/09
Formulació p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
programes d’acompanyament a les famílies adoptives
Tram. 314-01367/09
Formulació p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a l’agilitació dels processos d’adopció i acolli-
ment dels menors tutelats
Tram. 314-01368/09
Formulació p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
desacords entre la Generalitat i la direcció de la companyia 
Ryanair que han comportat l’anunci de la companyia de la 
reducció del nombre de vols
Tram. 314-01369/09
Formulació p. 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les reformes a impulsar en el procés de valoració i formació 
de les persones sol·licitants d’una adopció o d’un acolliment 
familiar
Tram. 314-01370/09
Formulació p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
correlació directa entre la petició de la companyia Ryanair 
de reduir el nombre de vols que operen a l’aeroport de Gi-
rona i les peticions de torns de vol a l’aeroport de Barcelona
Tram. 314-01371/09
Formulació p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures a impulsar per a millorar l’atenció a les famílies en 
l’adopció nacional
Tram. 314-01372/09
Formulació p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’obertura de nous països per a l’adopció internacional
Tram. 314-01373/09
Formulació p. 35

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions per a incrementar el nombre de companyies que 
operen a l’aeroport de Girona
Tram. 314-01374/09
Formulació p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
emissores de televisió que han cessat les emissions i han 
tingut sancions el 2008, el 2009 i el 2010 per manca de títol 
habilitant
Tram. 314-01375/09
Formulació p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les emissores de ràdio que han cessat les emissions i han 
tingut sancions el 2008, el 2009 i el 2010 per manca de títol 
habilitant
Tram. 314-01376/09
Formulació p. 36

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les emissores de televisió i de ràdio que emeten sense títol 
habilitant
Tram. 314-01377/09
Formulació p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’actes violents, delictes i faltes comesos per joves 
d’alguna banda juvenil el 2010 a Barcelona
Tram. 314-01378/09
Formulació p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’actes violents, delictes i faltes comesos per joves 
d’alguna banda juvenil el 2010 a la província de Barcelona
Tram. 314-01379/09
Formulació p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les accions per a l’establiment d’estudis universitaris d’in-
fermeria
Tram. 314-01380/09
Formulació p. 37

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’addició d’una parada a l’Hospital General de Catalunya a 
la línia d’autobusos entre Igualada (Anoia) i la Universitat 
Autònoma de Barcelona a Bellaterra, Cerdanyola del Vallès 
(Vallès Occidental)
Tram. 314-01381/09
Formulació p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’actes violents, delictes i faltes comesos per joves 
d’alguna banda juvenil el 2010 a la província de Girona
Tram. 314-01382/09
Formulació p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’actes violents, delictes i faltes comesos per joves 
d’alguna banda juvenil el 2010 a la província de Lleida
Tram. 314-01383/09
Formulació p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’actes violents, delictes i faltes comesos per joves 
d’alguna banda juvenil el 2010 a la província de Tarragona
Tram. 314-01384/09
Formulació p. 38

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nou hospital de Vilanova i la Geltrú (Garraf)
Tram. 314-01385/09
Formulació p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció, la reforma i les millores previstes en els centres 
d’atenció primària
Tram. 314-01386/09
Formulació p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció, la reforma i les millores previstes en els consul-
toris locals
Tram. 314-01387/09
Formulació p. 39

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció, la reforma i les millores previstes en els hospi-
tals
Tram. 314-01388/09
Formulació p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
obres d’ampliació de l’Hospital de Sant Bernabé, de Berga
Tram. 314-01389/09
Formulació p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
deutes de l’Institut Català del Sòl amb els ajuntaments dels 
municipis en què hi té actuacions previstes
Tram. 314-01390/09
Formulació p. 40

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les gestions del Departament d’Empresa i Ocupació per a 
incorporar a SEAT els treballadors acomiadats de SAS Au-
tomotive Systems
Tram. 314-01391/09
Formulació p. 41
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
dèficit previst al Pla de reequilibri econòmic i financer de la 
Generalitat per al 2010
Tram. 314-01392/09
Formulació p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
necessitat d’endeutament que preveu el Pla de reequilibri 
econòmic i financer de la Generalitat per al 2011
Tram. 314-01393/09
Formulació p. 41

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la xifra real del deute de la Generalitat amb venciment el 
2011que preveu el Pla de reequilibri econòmic i financer
Tram. 314-01394/09
Formulació p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
anys a què correspon l’origen del deute amb venciment el 
2011 i el seu valor per anys
Tram. 314-01395/09
Formulació p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el nombre de sol·licituds presentades fins a l’1 de febrer de 
2011 i sobre les presentades el mes de gener del 2011 amb 
relació a la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, 
a cada municipi de diverses comarques
Tram. 314-01396/09, 314-01408/09, 314-01420/09, 314-
01432/09, 314-01454/09, 314-01456/09, 314-01468/09, 
314-01480/09, 314-01492/09, 314-01504/09, 314-
01516/09, 314-01528/09, 314-01540/09, 314-01552/09, 
314-01564/09, 314-01576/09, 314-01588/09, 314-
01600/09, 314-01612/09, 314-01624/09, 314-01636/09, 
314-01648/09, 314-01660/09, 314-01672/09, 314-
01693/09, 314-01705/09, 314-01717/09, 314-01729/09, 
314-01741/09, 314-01753/09, 314-01765/09, 314-
01777/09, 314-01789/09, 314-01801/09, 314-01813/09, 
314-01825/09, 314-01837/09, 314-01849/09, 314-
01861/09, 314-01873/09
Formulació p. 42

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de dictàmens emesos fins a l’1 de febrer de 2011 i 
sobre els emesos el mes de gener del 2001 amb relació a 
la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, a cada 
municipi de diverses comarques
Tram. 314-01397/09, 314-01409/09, 314-01421/09, 314-
01433/09, 314-01444/09, 314-01457/09, 314-01469/09, 
314-01481/09, 314-01493/09, 314-01505/09, 314-
01517/09, 314-01529/09, 314-01541/09, 314-01553/09, 
314-01565/09, 314-01577/09, 314-01589/09, 314-
01601/09, 314-01613/09, 314-01625/09, 314-01637/09, 
314-01649/09, 314-01661/09, 314-01682/09, 314-
01694/09, 314-01706/09, 314-01718/09, 314-01730/09, 
314-01742/09, 314-01754/09, 314-01766/09, 314-
01778/09, 314-01790/09, 314-01802/09, 314-01814/09, 
314-01826/09, 314-01838/09, 314-01850/09, 314-
01862/09, 314-01874/09
Formulació p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre total de persones beneficiàries de la Llei de l’Estat 
39/2006, relativa a la dependència, fins a l’1 de febrer de 
2011 i sobre el nombre de persones beneficiàries que hi ha a 
cada municipi de diverses comarques
Tram. 314-01398/09, 314-01410/09, 314-01422/09, 314-
01434/09, 314-01445/09, 314-01458/09, 314-01470/09, 
314-01482/09, 314-01494/09, 314-01506/09, 314-
01518/09, 314-01530/09, 314-01542/09, 314-01554/09, 
314-01566/09, 314-01578/09, 314-01590/09, 314-
01602/09, 314-01614/09, 314-01626/09, 314-01638/09, 
314-01650/09, 314-01662/09, 314-01683/09, 314-
01695/09, 314-01707/09, 314-01719/09, 314-01731/09, 
314-01743/09, 314-01755/09, 314-01767/09, 314-
01779/09, 314-01791/09, 314-01803/09, 314-01815/09, 
314-01827/09, 314-01839/09, 314-01851/09, 314-
01863/09, 314-01875/09
Formulació p. 43

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre total de prestacions atorgades fins a l’1 de febrer de 
2011 i sobre el nombre de prestacions atorgades en aquesta 
mateixa data amb relació a la Llei de l’Estat 39/2006, relativa 
a la dependència, a cada municipi de diverses comarques
Tram. 314-01399/09, 314-01411/09, 314-01423/09, 314-
01435/09, 314-01446/09, 314-01459/09, 314-01471/09, 
314-01483/09, 314-01495/09, 314-01507/09, 314-
01519/09, 314-01531/09, 314-01543/09, 314-01555/09, 
314-01567/09, 314-01579/09, 314-01591/09, 314-
01603/09, 314-01615/09, 314-01627/09, 314-01639/09, 
314-01651/09, 314-01663/09, 314-01684/09, 314-
01696/09, 314-01708/09, 314-01720/09, 314-01732/09, 
314-01744/09, 314-01756/09, 314-01768/09, 314-
01780/09, 314-01792/09, 314-01804/09, 314-01816/09, 
314-01828/09, 314-01840/09, 314-01852/09, 314-
01864/09, 314-01876/09
Formulació p. 44

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones que han mort esperant la valoració, el 
pla individual d’atenció o la prestació acordada en compli-
ment de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, 
fins a l’1 de febrer de 2011 i sobre les que han mort en la 
mateixa situació el mes de gener del 2011, per graus i nivells, 
a cada municipi de diverses comarques
Tram. 314-01400/09, 314-01412/09, 314-01424/09, 314-
01436/09, 314-01447/09, 314-01460/09, 314-01472/09, 
314-01484/09, 314-01496/09, 314-01508/09, 314-
01520/09, 314-01532/09, 314-01544/09, 314-01556/09, 
314-01568/09, 314-01580/09, 314-01592/09, 314-
01604/09, 314-01616/09, 314-01628/09, 314-01640/09, 
314-01652/09, 314-01664/09, 314-01685/09, 314-
01697/09, 314-01709/09, 314-01721/09, 314-01733/09, 
314-01745/09, 314-01757/09, 314-01769/09, 314-
01781/09, 314-01793/09, 314-01805/09, 314-01817/09, 
314-01829/09, 314-01841/09, 314-01853/09, 314-
01865/09, 314-01877/09
Formulació p. 45

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de persones, per sexe i per edat, i fins a l’1 de febrer 
de 2011, sol·licitants dels ajuts establerts per la Llei de l’Estat 
39/2006, relativa a la dependència, i sobre el nombre de les 
que ho han sol·licitat el mes de gener del 2011, a cada muni-
cipi de diverses comarques
Tram. 314-01401/09, 314-01413/09, 314-01425/09, 314-
01437/09, 314-01448/09, 314-01461/09, 314-01473/09, 
314-01485/09, 314-01497/09, 314-01509/09, 314-
01521/09, 314-01533/09, 314-01545/09, 314-01557/09, 
314-01569/09, 314-01581/09, 314-01593/09, 314-
01605/09, 314-01617/09, 314-01629/09, 314-01641/09, 
314-01653/09, 314-01665/09, 314-01686/09, 314-
01698/09, 314-01710/09, 314-01722/09, 314-01734/09, 
314-01746/09, 314-01758/09, 314-01770/09, 314-
01782/09, 314-01794/09, 314-01806/09, 314-01818/09, 
314-01830/09, 314-01842/09, 314-01854/09, 314-
01866/09, 314-01878/09
Formulació p. 46

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de dictàmens emesos fins a l’1 de febrer de 2011 
amb relació a la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la depen-
dència, i sobre el nombre de dictàmens emesos el mes de 
gener del 2011, per graus i nivells, a cada municipi de diver-
ses comarques
Tram. 314-01402/09, 314-01414/09, 314-01426/09, 314-
01438/09, 314-01449/09, 314-01462/09, 314-01474/09, 
314-01486/09, 314-01498/09, 314-01510/09, 314-
01522/09, 314-01534/09, 314-01546/09, 314-01558/09, 
314-01570/09, 314-01582/09, 314-01594/09, 314-
01606/09, 314-01618/09, 314-01630/09, 314-01642/09, 
314-01654/09, 314-01666/09, 314-01687/09, 314-
01699/09, 314-01711/09, 314-01723/09, 314-01735/09, 
314-01747/09, 314-01759/09, 314-01771/09, 314-
01783/09, 314-01795/09, 314-01807/09, 314-01819/09, 
314-01831/09, 314-01843/09, 314-01855/09, 314-
01867/09, 314-01879/09
Formulació p. 47
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
tipus de prestacions rebudes, fins a l’1 de febrer de 2011, 
per les persones beneficiàries de la Llei de l’Estat 39/2006, 
relativa a la dependència, per graus i nivells, a cada municipi 
de diverses comarques
Tram. 314-01403/09, 314-01415/09, 314-01427/09, 314-
01439/09, 314-01450/09, 314-01463/09, 314-01475/09, 
314-01487/09, 314-01499/09, 314-01511/09, 314-
01523/09, 314-01535/09, 314-01547/09, 314-01559/09, 
314-01571/09, 314-01583/09, 314-01595/09, 314-
01607/09, 314-01619/09, 314-01631/09, 314-01643/09, 
314-01655/09, 314-01667/09, 314-01688/09, 314-
01700/09, 314-01712/09, 314-01724/09, 314-01736/09, 
314-01748/09, 314-01760/09, 314-01772/09, 314-
01784/09, 314-01796/09, 314-01808/09, 314-01820/09, 
314-01832/09, 314-01844/09, 314-01856/09, 314-
01868/09, 314-01880/09
Formulació p. 48

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de prestacions atorgades en compliment de la Llei 
de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, pendents o 
fora de termini en data de l’1 de febrer de 2011, per graus i 
nivells, a cada municipi de diverses comarques
Tram. 314-01404/09, 314-01416/09, 314-01428/09, 314-
01440/09, 314-01451/09, 314-01464/09, 314-01476/09, 
314-01488/09, 314-01500/09, 314-01512/09, 314-
01524/09, 314-01536/09, 314-01548/09, 314-01560/09, 
314-01572/09, 314-01584/09, 314-01596/09, 314-
01608/09, 314-01620/09, 314-01632/09, 314-01644/09, 
314-01656/09, 314-01668/09, 314-01689/09, 314-
01701/09, 314-01713/09, 314-01725/09, 314-01737/09, 
314-01749/09, 314-01761/09, 314-01773/09, 314-
01785/09, 314-01797/09, 314-01809/09, 314-01821/09, 
314-01833/09, 314-01845/09, 314-01857/09, 314-
01869/09, 314-01881/09
Formulació p. 49

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre de convenis especials de cuidadors no professio-
nals de persones en situació de dependència, obligatoris 
i voluntaris, resolts en data de l’1 de febrer de 2011 amb 
relació a la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, 
a cada municipi de diverses comarques
Tram. 314-01405/09, 314-01417/09, 314-01429/09, 314-
01441/09, 314-01452/09, 314-01465/09, 314-01477/09, 
314-01489/09, 314-01501/09, 314-01513/09, 314-
01525/09, 314-01537/09, 314-01549/09, 314-01561/09, 
314-01573/09, 314-01585/09, 314-01597/09, 314-
01609/09, 314-01621/09, 314-01633/09, 314-01645/09, 
314-01657/09, 314-01669/09, 314-01690/09, 314-
01702/09, 314-01714/09, 314-01726/09, 314-01738/09, 
314-01750/09, 314-01762/09, 314-01774/09, 314-
01786/09, 314-01798/09, 314-01810/09, 314-01822/09, 
314-01834/09, 314-01846/09, 314-01858/09, 314-
01870/09, 314-01882/09
Formulació p. 50

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
disposicions, les obligacions reconegudes i les obligacions 
pagades del 2007 fins al gener del 2011 amb relació a l’apli-
cació i a l’execució econòmica i pressupostària de la Llei de 
l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, a cada municipi 
de diverses comarques
Tram. 314-01406/09, 314-01418/09, 314-01430/09, 314-
01442/09, 314-01453/09, 314-01466/09, 314-01478/09, 
314-01490/09, 314-01502/09, 314-01514/09, 314-
01526/09, 314-01538/09, 314-01550/09, 314-01562/09, 
314-01574/09, 314-01586/09, 314-01598/09, 314-
01610/09, 314-01622/09, 314-01634/09, 314-01646/09, 
314-01658/09, 314-01670/09, 314-01691/09, 314-
01703/09, 314-01715/09, 314-01727/09, 314-01739/09, 
314-01751/09, 314-01763/09, 314-01775/09, 314-
01787/09, 314-01799/09, 314-01811/09, 314-01823/09, 
314-01835/09, 314-01847/09, 314-01859/09, 314-
01871/09, 314-01883/09
Formulació p. 51

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el termini mitjà, en data de l’1 de febrer de 2011, de valora-
ció del grau de dependència, d’execució del pla individual 
d’atenció i de prestació efectiva del servei o de prestació 
econòmica, amb relació a la Llei de l’Estat 39/2006, relativa 
a la dependència, a cada municipi de diverses comarques
Tram. 314-01407/09, 314-01419/09, 314-01431/09, 314-
01443/09, 314-01455/09, 314-01467/09, 314-01479/09, 
314-01491/09, 314-01503/09, 314-01515/09, 314-
01527/09, 314-01539/09, 314-01551/09, 314-01563/09, 
314-01575/09, 314-01587/09, 314-01599/09, 314-
01611/09, 314-01623/09, 314-01635/09, 314-01647/09, 
314-01659/09, 314-01671/09, 314-01692/09, 314-
01704/09, 314-01716/09, 314-01728/09, 314-01740/09, 
314-01752/09, 314-01764/09, 314-01776/09, 314-
01788/09, 314-01800/09, 314-01812/09, 314-01824/09, 
314-01836/09, 314-01848/09, 314-01860/09, 314-
01872/09, 314-01884/09
Formulació p. 52

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les declaracions del conseller d’Interior del 17 de febrer de 
2011 i sobre els motius pels quals Xavier Crespo no ha estat 
nomenat secretari de Seguretat
Tram. 314-01673/09
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
motius del nomenament frustrat del secretari de Seguretat
Tram. 314-01674/09
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius del Servei Català de Trànsit per a fixar el límit de 
velocitat a 120 km/h a la B-23 entre Sant Feliu de Llobregat 
i Molins de Rei
Tram. 314-01675/09
Formulació p. 53

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius per a no fer cas dels advertiments del grup parla-
mentari ICV-EUiA i dels ajuntaments afectats amb relació a 
la decisió de fixar la velocitat a 120 km/h a la carretera B-23 
entre Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei
Tram. 314-01676/09
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
causa dels dubtes provocats per la nova senyalització que 
substituïa el límit de velocitat de 80 km/h a Molins de Rei el 
22 de febrer del 2011
Tram. 314-01677/09
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la reducció del temps per a accedir a Barcelona arran de la 
supressió del límit de velocitat a 80 km/h
Tram. 314-01678/09
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el cost de l’aplicació de la Llei 28/2010, de modificació de 
l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, 
l’impacte econòmic en el sector i els ajuts per als afectats
Tram. 314-01679/09
Formulació p. 54

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la moratòria legal d’entrada en vigor de la Llei 28/2010, de 
modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció 
dels animals
Tram. 314-01680/09
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
pressupost per a l’aplicació de la Llei 28/2010, del 3 d’agost, 
de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de pro-
tecció dels animals i la destinació d’una partida en els pres-
supostos del 2011
Tram. 314-01681/09
Formulació p. 55

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
conveni amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat per al 
repartiment del finançament de les obres de soterrament de 
la línia ferroviària a Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 314-01885/09
Formulació p. 56
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la sol·licitud de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat de 
signatura d’un conveni per al repartiment del finançament de 
les obres de soterrament de la línia ferroviària a Sant Feliu de 
Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 314-01886/09
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’assistència del secretari general de la Presidència a la reu-
nió del Govern del 22 de febrer de 2011
Tram. 314-01887/09
Formulació p. 56

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
trasllat dels equips de les instal·lacions esportives de Magò-
ria, al districte de Sants-Montjuïc, a Barcelona
Tram. 314-01888/09
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions previstes als espais esportius de Magòria, al 
districte de Sants-Montjuïc, a Barcelona
Tram. 314-01889/09
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
departament responsable de les voladures del 15 de febrer 
de 2011 a les obres de la línia 9 del metro que van causar 
danys a habitatges de la zona
Tram. 314-01890/09
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions del departament responsable de les voladures 
del 15 de febrer de 2011 a les obres de la línia 9 del metro 
que van causar danys a habitatges de la zona
Tram. 314-01891/09
Formulació p. 57

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures de seguretat per a evitar que es repeteixin danys 
com els provocats arran de les voladures a les obres de la 
línia 9 del metro del 15 de febrer de 2011
Tram. 314-01892/09
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el càrrec dels costos dels desperfectes en els habitatges 
afectats per les voladures a les obres de la línia 9 del metro 
del 15 de febrer de 2011
Tram. 314-01893/09
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
voladures de les obres de la línia 9 del metro
Tram. 314-01894/09
Formulació p. 58

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
comunicació amb els afectats per les voladures de les obres 
de la línia 9 del metro
Tram. 314-01895/09
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
representants de la Generalitat en els comitès d’avaluació 
i seguiment dels projectes d’intervenció integral als barris
Tram. 314-01896/09
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les despeses de formació de la nova promoció dels Mossos 
d’Esquadra
Tram. 314-01897/09
Formulació p. 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
limitacions de la velocitat a la carretera C-31
Tram. 314-01898/09
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
limitacions de la velocitat a la carretera C-32
Tram. 314-01899/09
Formulació p. 60

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
limitacions de la velocitat a l’autovia A-2
Tram. 314-01900/09
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
limitacions de la velocitat a la carretera B-23
Tram. 314-01901/09
Formulació p. 61

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
limitacions de la velocitat a la carretera B-10
Tram. 314-01902/09
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
limitacions de la velocitat a la carretera B-20
Tram. 314-01903/09
Formulació p. 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
limitacions de la velocitat a la carretera B-22
Tram. 314-01904/09
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
limitacions de la velocitat a la carretera C-16
Tram. 314-01905/09
Formulació p. 63

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari previst per a la licitació, adjudicació i construcció 
del nou institut escola de Caldes de Montbui (Vallès Oriental)
Tram. 314-01906/09
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris defensats davant el Consell Superior de Polítiques 
d’Immigració en la negociació del Fons de Suport a la Inte-
gració i al Reforç Educatiu
Tram. 314-01907/09
Formulació p. 64

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
suspensió de la cirurgia cardíaca i d’altres serveis a l’Hospi-
tal Josep Trueta, de Girona
Tram. 314-01908/09
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari de desplegament i execució del Decret 169/2010, 
sobre estructura i organització de l’oficina judicial a Catalu-
nya
Tram. 314-01909/09
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris del Departament de Justícia relatius a les aplicacions 
informàtiques dels òrgans judicials
Tram. 314-01910/09
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
declaracions del conseller d’Interior del 17 de febrer de 2011 
amb relació a la Unió Europea
Tram. 314-01911/09
Formulació p. 65

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les declaracions del director del Servei Català de Trànsit 
sobre la no-sanció per la superació de la velocitat màxima 
permesa
Tram. 314-01912/09
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
no-sanció als conductors que superin la velocitat màxima 
de 80 km/h on hi ha senyalització
Tram. 314-01913/09
Formulació p. 66

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
cost dels canvis relatius a la velocitat variable als accessos 
a Barcelona
Tram. 314-01914/09
Formulació p. 66
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris del Departament d’Economia i Coneixement relatius 
als ajuts als estudiants universitaris
Tram. 314-01915/09
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els criteris per a les assignacions pressupostàries per a les 
universitats del curs 2010-2011 i sobre la retallada prevista
Tram. 314-01916/09
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
criteris per a l’assignació dels recursos econòmics per a la 
recerca i sobre la retallada prevista
Tram. 314-01917/09
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
instruments de cooperació entre departaments en matèria 
d’universitats, recerca i innovació
Tram. 314-01918/09
Formulació p. 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
previsions amb relació al model Cerca, Centres de Recerca 
de Catalunya
Tram. 314-01919/09
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció del parc eòlic marítim més gran del món
Tram. 314-01920/09
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a garantir el subministrament energètic
Tram. 314-01921/09
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
radars que no compleixen estrictament la funció de control 
de la velocitat
Tram. 314-01922/09
Formulació p. 68

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
radars amb una finalitat únicament recaptatòria
Tram. 314-01923/09
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els criteris per a determinar la funció únicament recaptatòria 
dels radars
Tram. 314-01924/09
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’òrgan que estableix l’emplaçament dels radars
Tram. 314-01925/09
Formulació p. 69

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
declaració del Pla de protecció civil de Catalunya (Procicat) 
durant el temporal de vent del febrer del 2011 a les Terres 
de l’Ebre
Tram. 314-01926/09
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
distribució dels efectius del cos de bombers d’Ulldecona, la 
Sènia, Amposta i Tortosa
Tram. 314-01927/09
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la comunicació als ajuntaments de les Terres de l’Ebre del 
temporal de vent del febrer del 2011
Tram. 314-01928/09
Formulació p. 70

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nivell d’alerta del Pla de protecció civil de Catalunya (Pro-
cicat) declarat durant el temporal de vent de les Terres de 
l’Ebre del febrer del 2011
Tram. 314-01929/09
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’activament del Pla de protecció civil de Catalunya (Procicat) 
durant el temporal de vent del febrer del 2011 a les Terres 
de l’Ebre
Tram. 314-01930/09
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els problemes de cobertura del canal Esports 3 a les Terres 
de l’Ebre
Tram. 314-01931/09
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
zones sense cobertura òptima de la televisió digital terrestre 
i les mesures per a resoldre el problema
Tram. 314-01932/09
Formulació p. 71

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a resoldre els problemes de cobertura del canal 
Esports 3 al Montsià
Tram. 314-01933/09
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a resoldre els problemes de cobertura del canal 
Esports 3 al Baix Ebre
Tram. 314-01934/09
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures per a resoldre els problemes de cobertura de la 
televisió digital terrestre al Montsià
Tram. 314-01935/09
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les mesures per a resoldre els problemes de cobertura de la 
televisió digital terrestre a la Terra Alta
Tram. 314-01936/09
Formulació p. 72

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la dotació de quatre mil agents dels Mossos d’Esquadra a 
Barcelona en compliment de l’acord del ple de l’Ajutnament 
del febrer del 2010
Tram. 314-01937/09
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
convocatòria del Consell de Seguretat Urbana de Barcelona
Tram. 314-01938/09
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
petició al Govern de l’Estat d’un increment d’efectius de la 
Policia Nacional i de la Guàrdia Civil
Tram. 314-01939/09
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
Pla general de seguretat de Catalunya 2008-2011 i sobre el 
grau de compliment dels objectius del Pla
Tram. 314-01940/09
Formulació p. 73

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mesures per a afrontar l’increment de robatoris a les zones 
rurals
Tram. 314-01941/09
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’aprovació dels plans locals de seguretat
Tram. 314-01942/09
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
plans locals de seguretat aprovats
Tram. 314-01943/09
Formulació p. 74

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
valoració del Pla general de seguretat de Catalunya 2008-
2011 i sobre l’aprovació d’un nou Pla
Tram. 314-01944/09
Formulació p. 74
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’ampliació de l’Escola Lola Anglada, de Badalona (Barce-
lonès)
Tram. 314-01945/09
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció de l’Escola Bufalà II, de Badalona (Barcelonès)
Tram. 314-01946/09
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la modificació del traçat de la via interpolar a Barberà del 
Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 314-01947/09
Formulació p. 75

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
destitució del cap del Gabinet de la Consellera de Justícia
Tram. 314-01949/09
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions per a garantir la seguretat dels ciutadans cata-
lans a Líbia
Tram. 314-01950/09
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions per a garantir la seguretat dels ciutadans cata-
lans a Tunísia
Tram. 314-01951/09
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions per a garantir la seguretat dels ciutadans cata-
lans a Egipte
Tram. 314-01952/09
Formulació p. 76

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions per a garantir la seguretat dels ciutadans cata-
lans a Algèria
Tram. 314-01953/09
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions per a garantir la seguretat dels ciutadans cata-
lans a Jordània
Tram. 314-01954/09
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions per a garantir la seguretat dels ciutadans cata-
lans al Iemen
Tram. 314-01955/09
Formulació p. 77

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions per a garantir la seguretat dels ciutadans cata-
lans a Bahrain
Tram. 314-01956/09
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
canvis a Egipte
Tram. 314-01957/09
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
canvis a Líbia
Tram. 314-01958/09
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
canvis a Tunísia
Tram. 314-01959/09
Formulació p. 78

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mobilitzacions a Algèria
Tram. 314-01960/09
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mobilitzacions al Marroc
Tram. 314-01961/09
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mobilitzacions a Jordània
Tram. 314-01962/09
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mobilitzacions a Bahrain
Tram. 314-01963/09
Formulació p. 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
mobilitzacions al Iemen
Tram. 314-01964/09
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció i la posada en marxa del centre d’atenció primà-
ria al barri de Camp Clar, a Tarragona (Tarragonès)
Tram. 314-01965/09
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el Pla de millora dels camins rurals de Catalunya i sobre els 
camins per arranjar de la província de Tarragona
Tram. 314-01966/09
Formulació p. 80

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
actuacions per a convertir el port de Tarragona, l’aeroport de 
Reus i l’estació del tren d’alta velocitat del Camp de Tarrago-
na en zones estratègiques i per a potenciar el desenvolupa-
ment de les Terres de l’Ebre
Tram. 314-01967/09
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
les actuacions per a promoure la indústria a les comarques 
de Tarragona i sobre la indústria petroquímica del Camp de 
Tarragona
Tram. 314-01968/09
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
termini per introduir els estudis de batxillerat a l’institut del 
barri de Sant Salvador, a Tarragona
Tram. 314-01969/09
Formulació p. 81

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
termini d’execució de les obres del complex esportiu Sant 
Jordi, a Tarragona, i sobre la destinació d’una partida pres-
supostària per a finançar-les
Tram. 314-01970/09
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
represa i la finalització de les obres de la carretera T-11 i de 
les autovies A-27 i A-7
Tram. 314-01971/09
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
corredor ferroviari del Mediterrani
Tram. 314-01972/09
Formulació p. 82

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
declaració de parc natural de la serra de Prades i els meca-
nismes de participació de les entitats i els ciutadans afectats 
per la declaració
Tram. 314-01973/09
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el projecte de construcció del sistema de transport públic 
lleuger Tramcamp al Tarragonès, l’Alt Camp i el Baix Camp 
i sobre les possibilitats d’ampliar-lo al Baix Penedès i a la 
Conca de Barberà
Tram. 314-01974/09
Formulació p. 83

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió de GISA de treure a concurs l’obra del Centre d’Alta 
Resolució del Parc Sanitari de Camp Clar, a Tarragona, i el 
seu estat de tramitació
Tram. 314-01975/09
Formulació p. 84
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Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la previsió per a fer arribar la cobertura de telefonia mòbil a 
totes les poblacions de la província de Tarragona
Tram. 314-01976/09
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
calendari per a la creació de jutjats a la província de Tarra-
gona
Tram. 314-01977/09
Formulació p. 84

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat de tramitació del projecte de construcció del nou edi-
fici de consultes externes de l’Hospital Joan XIII, de Tarrago-
na, i el seu estat de tramitació
Tram. 314-01978/09
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
l’estat del projecte d’ampliació del CAP Jaume I, de Tarrago-
na, i la data d’inici de les obres
Tram. 314-01979/09
Formulació p. 85

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els motius de la supressió de les línies de P3 a les escoles 
La Floresta, El Miracle, Riuclar i Tarragona, de Tarragona, i 
sobre la previsió de rehabilitar-ne alguna
Tram. 314-01980/09
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
el calendari del projecte de construcció d’un nou hospital 
aTarragona
Tram. 314-01981/09
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
construcció de la ciutat judicial de Tarragona i el nom previst 
per a l’equipament
Tram. 314-01982/09
Formulació p. 86

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la 
previsió i les actuacions per a fer arribar la banda ampla a 
totes les poblacions de la província de Tarragona
Tram. 314-01983/09
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
conclusions de la reunió del 22 de febrer de 2011 entre el 
conseller de Territori i Sostenibilitat i el secretari d’Estat de 
Planificació i Infraestructures
Tram. 314-01984/09
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els 
temes tractats en la reunió del 22 de febrer de 2011 entre el 
conseller de Territori i Sostenibilitat i el secretari d’Estat de 
Planificació i Infraestructures
Tram. 314-01985/09
Formulació p. 87

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
els temes tractats com a prioritaris pel conseller de Territori 
i Sostenibilitat en la reunió del 22 de febrer de 2011 amb el 
secretari d’Estat de Planificació i Infraestructures
Tram. 314-01986/09
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les 
declaracions del 24 de febrer de 2011 de la vicepresiden-
ta del Govern de l’Estat amb relació als ajuts a Ryanair i el 
pressupost per al 2011
Tram. 314-01987/09
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre 
la construcció de la variant de Sant Jaume d’Enveja que ha 
d’enllaçar amb el pont sobre el riu Ebre
Tram. 314-01989/09
Formulació p. 88

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
termini previst per a l’execució de les obres de la variant de 
Sant Jaume d’Enveja que ha d’enllaçar amb el pont sobre el 
riu Ebre
Tram. 314-01990/09
Formulació p. 89

Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el 
nombre d’efectius disponibles en els parcs de bombers del 
Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre el 21 de febrer 
de 2011 arran del risc de fortes ventades
Tram. 314-01991/09
Formulació p. 89
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions dutes a terme amb re-
lació al recurs d’inconstitucionalitat pre-
sentat pel Govern de l’Estat contra la Llei 
4/2010, de consultes populars per via de re-
ferèndum
Tram. 314-00559/09

Resposta del Govern
Reg. 3574 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, dono resposta a la pregunta 
escrita, amb Número de Tramitació: 314-00559/09, amb 
la informació facilitada pel Gabinet Jurídic de la Gene-
ralitat.

Barcelona, 25 de febrer de 2011

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

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

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 les emissores de Ca-
talunya Ràdio de la presentació de la nova 
candidata del Partit dels Socialistes de Ca-
talunya a l’alcaldia de Barcelona
Tram. 325-00010/09

Resposta del president del Consell de Go-
vern
Reg. 3213 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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. 325-00010/09 presen-
tada pel diputat Santi Rodríguez, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, sobre: 

Quin ha estat el tractament que Emissores de Catalunya 
Ràdio han donat a l’anunci de la H. Sra. Montserrat Tura 

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

1.25. PREGUNTES AL GOVERN

1.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la quantitat recaptada en concepte de 
cànon de l’aigua, a Barcelona, del 2007 al 
2010, i sobre la previsió per al 2011
Tram. 314-00452/09

Resposta del Govern
Reg. 1883 i 2653 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 144 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, es dóna resposta a la inicia-
tiva parlamentària 314-00452/09.

Les dades referents a la facturació en concepte de Cànon 
de l’aigua a Barcelona, del 2007 al 2010, són: al 2007, 
60.230.104 €, al 2008, 63.390.757 €, al 2009, 64.291.992 
€ i al 2010, 66.600.011 €.

Pel que fa a les previsions pel 2011 remetem al diputat a 
la recent aprovació del Decret 109/2011, d’11 de gener, 
pel qual queden prorrogats els pressupostos del 2010.

Barcelona, 10 de febrer de 2011

Lluís Recoder i Miralles
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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.25. PREGUNTES AL GOVERN

3.25.10. PREGUNTES ORALS EN COMISSIÓ

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la primera commemoració 
oficial i pública de l’Holocaust
Tram. 311-00279/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 2551 i 2612 / Admissió a tràmit: Mesa 
de la Comissió d’Interior, 23.02.2011

A 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’Afers Institucionals.

– Quina va estar la primera vegada que el Govern de la 
Generalitat va commemorar de forma oficial i amb un 
acte públic l’Holocaust?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Canvi de Comissió tramitadora

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 01.03.2011.

de concórrer a unes eleccions primàries per ser la candi-
data del PSC a l’Alcaldia de Barcelona, des del seu anun-
ci fins a l’actualitat?

Resposta

El tractament informatiu que Catalunya Ràdio i Catalu-
nya Informació han donat a l’anunci de la Sra. Montser-
rat Tura de competir amb el SR. Jordi Hereu per ser can-
didata del PSC a l’alcaldia de Barcelona s’ha fet seguint 
els mateixos criteris professionals d’actualitat, novetat, 
proximitat, interès informatiu i pluralisme social i polí-
tic que s’apliquen en aquests tipus de cobertures.

Tots els anuncis o presentacions oficials de candidats te-
nen a Catalunya Ràdio i Catalunya Ràdio el mateix cri-
teri de cobertura informativa: seguiment de l’acte polític 
en què s’oficialitza la candidatura, discurs del candidat 
i discurs del líder de la formació. Igualment, Catalunya 
Ràdio programa entrevistes amb els candidats.

El factor diferencial en el cas de la candidatura de la Sra. 
Montserrat Tura, en relació amb les altres formacions 
polítiques, radica en què s’ha produït un procés d’elec-
cions primàries a la candidatura de Barcelona del PSC 
d’interès informatiu.

En aquest sentit el serveis informatius de Catalunya Rà-
dio han cobert els aspectes més importants del procés, 
amb informació, reaccions de les forces polítiques, en-
trevistes i opinions a les tertúlies d’actualitat.

Barcelona, 23 de febrer de 2011

Enric Marín i Otto
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«No hi ha cas Crespo»; «No insisteixin en aquest tema-
és un suggeriment, eh?– perquè veuran el senyor Crespo 
ben aviat de secretari de Seguretat». El dia 21 de febrer, 
quatre dies desprès, el senyor Xavier Crespo ha renun-
ciat a ser nomenat Secretari de Seguretat. Quins són els 
motius pels que el Conseller d’Interior no va dir la veritat 
a la Comissió d’Interior i per quina raó no ha estat nome-
nat el senyor Crespo com a Secretari de Seguretat?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els motius del nomenament 
frustrat del secretari de Seguretat
Tram. 311-00283/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 2972 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 01.03.2011

A 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 explicació dóna el Conseller d’Interior al nome-
nament frustrat del senyor Xavier Crespo com a Secre-
tari de Seguretat?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la primera visita d’un conse-
ller o consellera de la Generalitat a un camp 
d’extermini nazi
Tram. 311-00280/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 2552 i 2613 / Admissió a tràmit: Mesa 
de la Comissió d’Interior, 23.02.2011

A 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’Afers Institucionals?

– Quina va ser la primera vegada que un Conseller de la 
Generalitat en nom del Govern de Catalunya va visitar 
algun camp d’extermini nazi?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Canvi de Comissió tramitadora

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 01.03.2011.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les declaracions del conse-
ller d’Interior del 17 de febrer de 2011 i sobre 
els motius pels quals Xavier Crespo no ha 
estat nomenat secretari de Seguretat
Tram. 311-00282/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 2971 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 01.03.2011

A 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 Conseller d’Interior Felip Puig va manifestar en la 
seva compareixença parlamentària del dia 17 de febrer. 
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de la B-23 entre Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei, 
i que va haver de ser corregit pel Ministeri de Foment?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la causa dels dubtes provo-
cats per la nova senyalització que substituïa 
el límit de velocitat de 80 km/h a Molins de 
Rei el 22 de febrer del 2011
Tram. 311-00286/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 2975 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 01.03.2011

A 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 va ser, segons el Servei Català de Trànsit, la cau-
sa dels dubtes provocats a molts conductors a l’alçada de 
Molins de Rei per la nova senyalització que substituïa la 
zona 80, el matí del dia 22 de febrer, segons va informar 
TV3?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els motius del Servei Català 
de Trànsit per a fixar el límit de velocitat a 
120 km/h a la B-23 entre Sant Feliu de Llo-
bregat i Molins de Rei
Tram. 311-00284/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 2973 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 01.03.2011

A 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 quins motius el Servei Català de Trànsit va fixar 
com a nova velocitat pel tram de la B-23 entre Sant Feliu 
de Llobregat i Molins de Rei els 120 km per hora quan 
abans de la creació de la zona 80 la velocitat màxima 
permesa era de 100 km hora?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els motius per a no fer 
cas dels advertiments del grup parlamenta-
ri ICV-EUiA i dels ajuntaments afectats amb 
relació a la decisió de fixar la velocitat a 120 
km/h a la carretera B-23 entre Sant Feliu de 
Llobregat i Molins de Rei
Tram. 311-00285/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 2974 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 01.03.2011

A 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 què no va fer cas el Conseller d’Interior dels ad-
vertiments del Grup parlamentari d’ICV-EUIA i dels 
ajuntaments afectats en relació a l’error que s’anava a 
cometre al pujar la velocitat de 120 km hora en el tram 
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cent del Ministeri i el cinquanta per cent restant de la 
Generalitat i l’Ajuntament. Ha signat la Generalitat algun 
conveni o acord amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Llo-
bregat concretant el repartiment del cinquanta per cent 
que els hi pertoca segons el Conveni, i en cas, de que no 
s’hagi signat, per quins motius no s’ha fet durant els més 
de quatre anys transcorreguts?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Joan Boada Masoliver Jaume Bosch i Mestres
Diputat Diputat

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la sol·licitud de l’Ajuntament 
de Sant Feliu de Llobregat de signatura d’un 
conveni per a concretar el repartiment del 
finançament de les obres de soterrament de 
la línia ferroviària a Sant Feliu de Llobregat 
(Baix Llobregat)
Tram. 311-00289/09

Anunci
Joan Boada Masoliver, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 3181 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 02.03.2011

A la Comissió de Territori i Sostenibilitat

Joan Boada Masoliver 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 de Territori i 
Sostenibilitat: 

– Ha sol·licitat l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat a 
la Generalitat la signatura d’un conveni o acord que con-
creti el repartiment entre ambdues administracions de la 
part del finançament que els hi correspon en relació al 
projecte de soterrament de la línia ferroviària al seu pas 
per Sant Feliu de Llobregat, a partir del Conveni signat 
amb el Ministeri de Foment l’any 2006?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Joan Boada Masoliver Jaume Bosch i Mestres
Diputat Diputat

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la reducció del temps per a 
accedir a Barcelona arran de la supressió 
del límit de velocitat a 80 km/h
Tram. 311-00287/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 2976 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 01.03.2011

A 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.

– Quines són, desglossades per trams, segons el Servei 
Català de Trànsit, les reduccions de temps experimenta-
des pels vehicles en els accessos a Barcelona, després de 
la supressió de la zona 80?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el conveni amb l’Ajuntament 
de Sant Feliu de Llobregat per al reparti-
ment del finançament de les obres de soter-
rament de la línia ferroviària a Sant Feliu de 
Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 311-00288/09

Anunci
Joan Boada Masoliver, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 3180 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 02.03.2011

A la Comissió de Territori i Sostenibilitat

Joan Boada Masoliver 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 de Territori i 
Sostenibilitat: 

– El Conveni sobre el soterrament de la línia ferroviària 
al seu pas pel nucli urbà de Sant Feliu de Llobregat signat 
l’any 2006 entre el Ministeri de Foment, el Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat 
i l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, preveia que 
el finançament de l’obra anés a càrrec el cinquanta per 



9 de març de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 34

3.25.10. TRAMITACIONS EN CURS 16

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els ajuts per a la millora pai-
satgística de l’espai públic urbà
Tram. 311-00292/09

Anunci
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 3187 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 02.03.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent al Govern per tal que li sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

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

– Quin és al capteniment del Govern amb relació als 
ajuts destinats a actuacions de millora paisatgística de 
l’espai públic urbà d’avingudes, rambles i paisatges ar-
brats?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el coneixement per part del 
president de la Generalitat del nomenament 
de Xavier Crespo com a secretari de Segu-
retat
Tram. 311-00293/09

Anunci
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 3198 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 01.03.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– El Molt Honorable President de la Generalitat va dir 
en el Ple del Parlament que no tenia cap constància del 
nomenament del Senyor Crespo com a Secretari de Se-
guretat. Era certa aquesta afirmació?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el Pla director urbanístic de 
les colònies industrials i els ajuts per a des-
plegar-lo
Tram. 311-00290/09

Anunci
Esteve Pujol Badà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 3185 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 02.03.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Esteve Pujol i Badà, diputat del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del Re-
glament del Parlament, presenta la pregunta següent al 
Govern per tal que li sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

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

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb el 
Pla Director de les Colònies Industrials i amb la línia 
d’ajuts destinada a desplegar-lo?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Esteve Pujol i Badà
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el Pla director urbanístic del 
sistema costaner i els ajuts per a garantir-ne 
les condicions del sòl
Tram. 311-00291/09

Anunci
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 3186 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 02.03.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent al Govern per tal que li sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

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

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb els 
Plans Directors Urbanístics del Sistema Costaner i la lí-
nia d’ajuts per garantir les condicions de sòl als munici-
pis afectats?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC
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ment del senyor Crespo com a Secretari de Seguretat es 
produiria en qüestió de dies. Per què no es va produir?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la declaració del conseller 
d’Interior amb relació al cas Crespo
Tram. 311-00296/09

Anunci
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista

Reg. 3201 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 01.03.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Per què el Conseller d’Interior va declarar al Parlament 
que no hi havia cas Crespo?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els motius de Xavier Crespo 
a ésser nomenat secretari de Seguretat
Tram. 311-00297/09

Anunci
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista

Reg. 3202 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 01.03.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió la comunicació al president de la 
Generalitat de la voluntat del conseller d’In-
terior de nomenar Xavier Crespo secretari 
de Seguretat
Tram. 311-00294/09

Anunci
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 3199 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 01.03.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Vol dir l’afirmació del Molt Honorable President en el 
Ple del Parlament del fet de que no tenia cap constàn-
cia del nomenament del Senyor Crespo, que el Conse-
ller d’Interior no va comunicar la voluntat de nomenar 
al senyor Crespo Secretari de Seguretat al President de 
la Generalitat?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els motius pels quals no es 
va nomenar Xavier Crespo secretari de Se-
guretat
Tram. 311-00295/09

Anunci
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 3200 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 01.03.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– El Conseller d’Interior va declarar en la seva compa-
reixença davant la Comissió d’Interior que el nomena-
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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, 23 de febrer de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nou posicionament res-
pecte al preacord amb Ryanair del desem-
bre del 2010
Tram. 311-00300/09

Anunci
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 3228 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 02.03.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent al Govern per tal que li sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

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

– 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, quins són els motius del seu nou po-
sicionament?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

– Quins són els motius de la «renúncia» del Senyor Cres-
po?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els motius de Xavier Crespo 
per a comunicar la renúncia a un càrrec al 
qual no havia estat nomenat
Tram. 311-00298/09

Anunci
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista

Reg. 3203 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 01.03.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

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

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

– Per què el senyor Crespo va comunicar la renúncia 
d’un càrrec del que mai no va ser nomenat?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’impacte econòmic de la re-
ducció dels vols de Ryanair a la província de 
Girona
Tram. 311-00299/09

Anunci
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3227 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 02.03.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent al Govern per tal que li sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la línia 9 del metro
Tram. 311-00303/09

Anunci
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 3231 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 02.03.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent al Govern per tal que li sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

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

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb la 
línia 9 del metro?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el futur aeroport corporatiu 
empresarial d’Igualada-Òdena
Tram. 311-00304/09

Anunci
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 3232 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 02.03.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent al Govern per tal que li sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

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

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb el 
futur aeroport corporatiu empresarial d’Igualada - Òde-
na?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les converses amb Ryanair 
per a evitar-ne la reducció de vols
Tram. 311-00301/09

Anunci
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 3229 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 02.03.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent al Govern per tal que li sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

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, 23 de febrer de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’aeroport de Lleida-Alguaire
Tram. 311-00302/09

Anunci
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 3230 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 02.03.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent al Govern per tal que li sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

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

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb l’ae-
roport de Lleida - Alguaire?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el servei regional operat per 
Renfe
Tram. 311-00307/09

Anunci
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 3235 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 02.03.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent al Govern per tal que li sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

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

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb el 
servei ferroviari de regionals operat per RENFE?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el Pla de transport de viat-
gers de Catalunya 2008-2012
Tram. 311-00308/09

Anunci
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 3236 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 02.03.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent al Govern per tal que li sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

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

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb el 
Pla de transport de viatgers de Catalunya 2008-2012?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el Logis Penedès
Tram. 311-00305/09

Anunci
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 3233 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 02.03.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent al Govern per tal que li sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

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

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb el 
Logis Penedès?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el servei de rodalia de Bar-
celona operat per Renfe
Tram. 311-00306/09

Anunci
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 3234 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 02.03.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent al Govern per tal que li sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

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

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb 
el servei ferroviari de rodalia de Barcelona operat per 
RENFE?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC
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– Quin és el capteniment del Govern en relació amb la 
Llei de regulació i millora d’urbanitzacions amb dèficits 
urbanístics?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Roberto Edgardo Jordi Terrades Santacreu
Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les declaracions del director 
del Servei Català de Trànsit sobre la no-san-
ció per la superació de la velocitat màxima 
permesa
Tram. 311-00312/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 3245 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 01.03.2011

A 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 que declaracions del Director Ca-
talà de Trànsit afirmant que no es multarà si superen la 
velocitat màxima permesa contribueixen a difondre la 
necessitat que els conductors respectin la senyalització?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la convocatòria per a la pre-
sentació de projectes de millora de barris, 
àrees urbanes i viles del 2011
Tram. 311-00309/09

Anunci
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, juntament 
amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3237 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 02.03.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat, Esteve 
Pujol i Badà, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 143 del Reglament 
del Parlament, presenten la pregunta següent al Govern 
per tal que els sigui resposta oralment davant la Comis-
sió.

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

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb la 
convocatòria 2011 per a la presentació de projectes de 
millora de barris, àrees urbanes i viles?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi Esteve Pujol i Badà
Diputat del GP SOC Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la Llei 3/2009, de regularit-
zació i millora d’urbanitzacions amb dèficits 
urbanístics
Tram. 311-00310/09

Anunci
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, juntament 
amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3238 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 02.03.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori  
i Sostenibilitat

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat, Jordi 
Terrades Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que estableix l’article 143 del Re-
glament del Parlament, presenten la pregunta següent al 
Govern per tal que els sigui resposta oralment davant la 
Comissió.

Interessa saber a aquests diputats i al seu Grup Parla-
mentari: 
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la distribució territorial dels 
Mossos d’Esquadra de les promocions del 
2010 i del 2011
Tram. 311-00315/09

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 3298 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 01.03.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent al Govern per tal que li sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

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

– Quina serà la distribució territorial de la 24ena promo-
ció dels Mossos d’Esquadra corresponent als anys 2010 
i 2011?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre d’agents dels 
Mossos d’Esquadra de les promocions del 
2010 i del 2011 que seran destinats a Bar-
celona
Tram. 311-00316/09

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 3299 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 01.03.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent al Govern per tal que li sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

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

– Quants agents de la 24ena promoció dels Mossos d’Es-
quadra (2010/2011) es destinaran a la ciutat de Barcelo-
na?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la no-sanció als conductors 
que superin la velocitat màxima de 80 km/h 
on hi ha senyalització
Tram. 311-00313/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 3246 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 01.03.2011

A 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

– Contempla el Govern la possibilitat de no sancionar els 
conductors que superin la velocitat màxima de 80 km 
per hora en aquelles vies on la senyalització indiqui de 
forma obligatòria aquesta velocitat màxima, tal com ha 
declarat als mitjans de comunicació el Director del Ser-
vei Català de Trànsit?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el cost dels canvis relatius a 
la velocitat variable als accessos a Barce-
lona
Tram. 311-00314/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 3247 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 01.03.2011

A 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 cost total (incloses les despeses de senya-
lització i el cost de les hores de feina del personal) dels 
canvis realitzats pel Departament d’Interior en la veloci-
tat variable en els accessos a Barcelona?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les previsions d’inversió del 
Departament d’Interior per al 2011
Tram. 311-00319/09

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 3302 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 01.03.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent al Govern per tal que li sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

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

– Quines són les previsions d’inversió del Departament 
d’Interior per l’any 2011?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre l’ús del llançador d’un sol 
tret GL-06 per part dels Mossos d’Esquadra
Tram. 311-00320/09

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 3303 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 01.03.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent al Govern per tal que li sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

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

– El Govern incorporarà per a la utilització del Cos de 
Mossos d’Esquadra el llançador GL-60 Single Shot 
Launc?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la data d’entrada en funcio-
nament de la comissaria dels Mossos d’Es-
quadra al districte de Sant Martí, de Barce-
lona
Tram. 311-00317/09

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 3300 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 01.03.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent al Govern per tal que li sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

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

– En quina data entrarà en funcionament la Comissaria 
dels Mossos d’Esquadra en el Districte de Sant Martí de 
la ciutat de Barcelona?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Pere Calbó i Roca

Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la data de la posada en 
funcionament de la comissaria dels Mossos 
d’Esquadra del districte de Sarrià-Sant Ger-
vasi, de Barcelona
Tram. 311-00318/09

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 3301 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 01.03.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent al Govern per tal que li sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

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

– En quina data entrarà en funcionament la Comissaria 
dels Mossos d’Esquadra en el Districte de Sarrià-Sant 
Gervasi de la ciutat de Barcelona?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’ús de les escopetes de pi-
lotes de goma un cop iniciat l’ús del llança-
dor d’un sol tret GL-06
Tram. 311-00323/09

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 3306 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 01.03.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent al Govern per tal que li sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

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

– Té previst el Govern que el Cos de Mossos d’Esquadra 
continuï utilitzant les escopetes que llencen pilotes de 
goma una vegaa incorporat el llançador GL-60 Single 
Shot Launc a la dotació?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els avantatges i els inconve-
nients de l’ús del llançador d’un sol tret GL-
06 i de les escopetes de pilotes de goma
Tram. 311-00324/09

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 3307 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 01.03.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent al Govern per tal que li sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

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

– Quines son les avantatges i els inconvenients de la uti-
lització per part dels Mossos d’Esquadra del llançador 
GL-60 Single Shot Launc i de les escopetes de pilotes 
de goma?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre el nombre de llançadors 
d’un sol tret GL-06 adquirits
Tram. 311-00321/09

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 3304 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 01.03.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent al Govern per tal que li sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

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

– Quants llançadors GL-60 Single Shot Launc ha adqui-
rit el Govern de la Generalitat?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la data d’inici de l’ús del 
llançador d’un sol tret GL-06
Tram. 311-00322/09

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 3305 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 01.03.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent al Govern per tal que li sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

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

– En quina data el Cos de Mossos d’Esquadra emprarà el 
llançador GL-60 Single Shot Launc?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’increment d’efectius dels 
parcs de bombers del Camp de Tarragona 
i les Terres de l’Ebre el 21 de febrer de 2011
Tram. 311-00329/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 5325 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch i Mestres i Hortènsia Grau i Juan, diputats 
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds 
- Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), d’acord amb 
allò que preveu l’article 143 del Reglament de la Cambra, 
formula les següents preguntes al Govern per tal que si-
guin contestades oralment a la Comissió d’Interior.

El dilluns 21 de febrer de 2011 la Direcció General de 
Protecció Civil (DGPC) de la Generalitat va activar, a 
les 13.00 hores, la fase d’alerta del Pla de Protecció Civil 
de Catalunya (Procicat) per risc de fortes ventades, atès 
que les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya 
(SMC) indicaven forts vents per aquell vespre i sobretot 
al dia següent, a la majoria de comarques del Camp de 
Tarragona i Terres de l’Ebre i especialment a la Ribera 
d’Ebre, Baix Ebre, Montsià, Baix Camp, Tarragonès, etc.

Es van produir multitud d’incidents a les esmentades 
comarques amb simultaneïtat, 6 camions bolcats entre 
la N-340 i l’AP-7, interrupció de tràfic ferroviari entre 
Tarragona i Vinaròs, interrupció de classes, talls de sub-
ministrament elèctric, arbres caiguts a les vies i dos in-
cendis consecutius un a Sant Carles de la Ràpita i l’altre 
a Ulldecona.

En aquest sentit, aquests diputats volen conèixer: 

1. Davant d’aquesta situació d’alerta, es van incremen-
tar el nombre d’efectius en els parcs de bombers de la 
regió d’emergències del Camp de Tarragona i de Terres 
de l’Ebre?

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres Hortènsia Grau i Juan
Diputat Diputada

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’existència d’un informe re-
latiu a la limitació de 80 km/h com a mesura 
de reducció de la contaminació i de la sinis-
tralitat
Tram. 311-00325/09

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 3308 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 01.03.2011

A la Mesa de la Comissió d’Interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent al Govern per tal que li sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

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

– Disposa el Departament d’Interior d’un informe del 
Centre d’Innovació del Transport que desaconsella el lí-
mit de 80 km/h com a mesura per reduir la contaminació 
a l’aire i la sinistralitat en les carreteres?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre la possible supressió de 
la Secretaria de Seguretat del Departament 
d’Interior
Tram. 311-00328/09

Anunci
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 4275 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 01.03.2011

A la Mesa de la comissió d’interior

Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 143 del Reglament del Parlament, presenta 
la pregunta següent al Govern per tal que li sigui respos-
ta oralment davant la Comissió.

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

– Es suprimirà la Secretaria de Seguretat del Departa-
ment d’Interior i, en el seu cas, qui assumirà les seves 
funcions?

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2011

Pere Calbó i Roca

Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre oralment 
en comissió sobre els motius pels quals no 
es van reforçar amb més efectius els parcs 
de bombers del Camp de Tarragona i de les 
Terres de l’Ebre el 21 de febrer de 2011
Tram. 311-00331/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 5327 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch i Mestres i Hortènsia Grau i Juan, diputats 
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), d’acord amb 
allò que preveu l’article 143 del Reglament de la Cambra, 
formula les següents preguntes al Govern per tal que si-
guin contestades oralment a la Comissió d’Interior.

El dilluns 21 de febrer de 2011 la Direcció General de 
Protecció Civil (DGPC) de la Generalitat va activar, a 
les 13.00 hores, la fase d’alerta del Pla de Protecció Civil 
de Catalunya (Procicat) per risc de fortes ventades, atès 
que les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya 
(SMC) indicaven forts vents per aquell vespre i sobretot 
al dia següent, a la majoria de comarques del Camp de 
Tarragona i Terres de l’Ebre i especialment a la Ribera 
d’Ebre, Baix Ebre, Montsià, Baix Camp, Tarragonès, etc.

Es van produir multitud d’incidents a les esmentades 
comarques amb simultaneïtat, 6 camions bolcats entre 
la N-340 i l’AP-7, interrupció de tràfic ferroviari entre 
Tarragona i Vinaròs, interrupció de classes, talls de sub-
ministrament elèctric, arbres caiguts a les vies i dos in-
cendis consecutius un a Sant Carles de la Ràpita i l’altre 
a Ulldecona.

En aquest sentit, aquests diputats volen conèixer: 

1. Per què no es va avisar als efectius que tenen major 
dedicació que reforcessin els parcs amb més afectació?

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres Hortènsia Grau i Juan
Diputat Diputada

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre el nombre de vehicles dis-
ponibles per a afrontar els incidents produ-
ïts pel vent a les Terres de l’Ebre el 21 de 
febrer de 2011
Tram. 311-00330/09

Anunci
Jaume Bosch i Mestres, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 5326 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Interior, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch i Mestres i Hortènsia Grau i Juan, diputats 
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), d’acord amb 
allò que preveu l’article 143 del Reglament de la Cambra, 
formula les següents preguntes al Govern per tal que si-
guin contestades oralment a la Comissió d’Interior.

El dilluns 21 de febrer de 2011 la Direcció General de 
Protecció Civil (DGPC) de la Generalitat va activar, a 
les 13.00 hores, la fase d’alerta del Pla de Protecció Civil 
de Catalunya (Procicat) per risc de fortes ventades, atès 
que les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya 
(SMC) indicaven forts vents per aquell vespre i sobretot 
al dia següent, a la majoria de comarques del Camp de 
Tarragona i Terres de l’Ebre i especialment a la Ribera 
d’Ebre, Baix Ebre, Montsià, Baix Camp, Tarragonès, etc.

Es van produir multitud d’incidents a les esmentades 
comarques amb simultaneïtat, 6 camions bolcats entre 
la N-340 i l’AP-7, interrupció de tràfic ferroviari entre 
Tarragona i Vinaròs, interrupció de classes, talls de sub-
ministrament elèctric, arbres caiguts a les vies i dos in-
cendis consecutius un a Sant Carles de la Ràpita i l’altre 
a Ulldecona.

En aquest sentit, aquests diputats volen conèixer: 

1. Quantes dotacions de vehicles terrestres hi havia dis-
ponibles a la regió d’emergències de Terres de l’Ebre per 
fer front als incidents?

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres Hortènsia Grau i Juan
Diputat Diputada
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24 de febrer que el Memorial es tancaria l’endemà, si el 
requeriment municipal era de data 21 de febrer?

Palau del Parlament, 1 de març de 2011

Joan Herrera Torres Jaume Bosch i Mestres
Diputat Diputat

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre la informació a la Junta de 
Govern i al Consell de Participació del Me-
morial Democràtic del tancament de l’edifici 
de la Via Laietana, de Barcelona
Tram. 311-00337/09

Anunci
Joan Herrera Torres, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 6598 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 02.03.2011

A 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 informació va facilitar el Departament de Go-
vernació i Relacions Institucionals a la Junta de Govern i 
al Consell de Participació del Memorial Democràtic so-
bre el tancament de l’edifici del Memorial a Via Laietana 
de Barcelona, abans de produir-se el tancament el dia 25 
de febrer?

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 els motius del tancament de 
l’Espai Memorial Democràtic
Tram. 311-00335/09

Anunci
Joan Herrera Torres, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 6596 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 02.03.2011

A 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.

– Per quins motius el Departament de Governació i Re-
lacions Institucionals va afirmar que el tancament de 
l’Espai Memorial de Via Laietana de Barcelona el dia 
25 de febrer es feia per «requeriment municipal» quan 
el document de l’Ajuntament tan sols ordenava «el cessa-
ment de l’activitat consistent en aparells condicionament 
aire»?

Palau del Parlament, 1 de març de 2011

Joan Herrera Torres Jaume Bosch i Mestres
Diputat Diputat

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els motius per a no informar 
la direcció del Memorial Democràtic del seu 
tancament
Tram. 311-00336/09

Anunci
Joan Herrera Torres, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 6597 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 02.03.2011

A 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.

– Per quins motius el Director General de Relacions 
Institucionals no va informar als membres dels òrgans 
de direcció del Memorial presents en la inauguració de 
l’exposició del Memorial de treballadors de la Seat el dia 
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havien dirigit les obres de l’edifici de Via Laietana 69 
per elaborar el seu informe?

Palau del Parlament, 1 de març de 2011

Joan Herrera Torres Jaume Bosch i Mestres
Diputat Diputat

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els edificis de la Generalitat 
pendents de fer millores en les instal·lacions 
i sobre els que han estat tancats
Tram. 311-00340/09

Anunci
Joan Herrera Torres, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 6601 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 02.03.2011

A 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’edificis i equipaments de la Ge-
neralitat a tot el territori de Catalunya que segons els 
respectius Serveis de Prevenció han de realitzar millores 
en les seves instal·lacions i quants d’aquests edificis han 
estat tancats?

Palau del Parlament, 1 de març de 2011

Joan Herrera Torres Jaume Bosch i Mestres
Diputat Diputat

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els edificis de la Generalitat 
que no tenen pla d’autoprotecció
Tram. 311-00341/09

Anunci
Joan Herrera Torres, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 6602 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 02.03.2011

A 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.

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre l’ordre de fer l’avaluació tèc-
nica de l’edifici del Memorial Democràtic
Tram. 311-00338/09

Anunci
Joan Herrera Torres, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 6599 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 02.03.2011

A 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 autoritat del Departament de Governació i Re-
lacions Institucionals va ordenar que el 18 de febrer, tres 
dies abans de rebre el requeriment municipal que segons 
el Departament va provocar el tancament de l’edifici del 
Memorial Democràtic a Via laietana de Barcelona, per-
sonal tècnic del servei de prevenció realitzés una avalua-
ció de l’edifici de Via Laietana 69?

Palau del Parlament, 1 de març de 2011

Joan Herrera Torres Jaume Bosch i Mestres
Diputat Diputat

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre els contactes del Servei de 
Prevenció del Departament de Governació i 
Relacions Institucionals amb els tècnics del 
Departament d’Interior que van dirigir les 
obres de l’edifici del Memorial Democràtic
Tram. 311-00339/09

Anunci
Joan Herrera Torres, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 6600 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 02.03.2011

A 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 contactes va mantenir el Servei de Prevenció 
propi del Departament de Governació i Relacions Insti-
tucionals amb els tècnics del Departament d’Interior que 
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3.25.15. PREGUNTES PER ESCRIT

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte d’habitatges socials del 
Pla d’en Mestre, a Sant Sadurní d’Anoia (Alt 
Penedès)
Tram. 314-01352/09

Formulació
M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 2529 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

Mª Dolors Montserrat i Culleré, diputada del Grup Par-
lamentari 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 
sigui contestada amb resposta escrita.

A Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès) es va fer un projec-
te anomenat «Vivendes Socials Pla d’en Mestre».

L’Ajuntament va cedir els terrenys a l’INCASOL, a canvi 
de que aquest construís 32 pisos en règim de lloguers per 
a joves i grans. Els baixos de la promoció se’ls quedava 
l’ajuntament per instal·lar una escola d’adults, a més de 
quedar-se dos pisos per destinar-los a habitatge tutelat.

La redacció del projecte estava realitzada i s’havia licitat 
i adjudicat l’obra, però finalment es va anul·lar la licita-
ció.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quines són les previsions del Govern de la Generali-
tat en relació a projecte d’habitatges socials del Pla d’en 
Mestre de Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès)?

2. Quins són els motius de l’anul·lació de la licitació del 
projecte?

3. Quins són els costos en els que ha incorregut la Gene-
ralitat en la tramitació i anul·lació del projecte?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2011

Mª Dolors Montserrat i Culleré
Diputada del GP del PPC

– Quina és la relació d’edificis i equipaments de la Ge-
neralitat a tot el territori de Catalunya que no disposen 
del pla d’autoprotecció de l’edifici requerit pel Decret 
82/2010 de 29 de juny i quants d’aquets edificis han estat 
clausurats per la Generalitat?

Palau del Parlament, 1 de març de 2011

Joan Herrera Torres Jaume Bosch i Mestres
Diputat Diputat

Pregunta al Govern a respondre oralment en 
comissió sobre les previsions de tancament 
dels edificis de la Generalitat que no tenen 
pla d’autoprotecció
Tram. 311-00342/09

Anunci
Joan Herrera Torres, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 6603 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 02.03.2011

A 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.

– Atès que el Decret 82/2010 de 29 de juny pel qual 
s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adop-
tar mesures d’autoprotecció porta tan sols vuit mesos en 
vigor, ha fixat la Generalitat algun límit temporal als di-
versos edificis i equipaments de la Generalitat per adap-
tar-se a les seves exigències o té previst tancar de forma 
immediata tots els edificis que en data 25 de febrer de 
2011 no disposen de pla d’autoprotecció?

Palau del Parlament, 1 de març de 2011

Joan Herrera Torres Jaume Bosch i Mestres
Diputat Diputat
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A Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès), existeixen dos 
blocs de pisos de lloguer socials a l’avinguda Francesc 
Macià, gestionats per la empresa pública Adigs. Alguns 
d’ells estan buits des de fa molts mesos i n’hi ha una llis-
ta d’espera molt important de persones amb grans ne-
cessitats.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. De quants pisos buits disposa la Generalitat i les seves 
empreses i ens dependents a Sant Sadurní d’Anoia (Alt 
Penedès)?

2. Quins són els motius pels quals es produeix un retard 
tant considerable per posar-los novament en lloguer, un 
cop estan buits?

3. Quina és la llista d’espera existent?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2011

Mª Dolors Montserrat i Culleré
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estació de Gràcia, a Barcelona, de 
Ferrocarrils de la Generalitat
Tram. 314-01355/09

Formulació
Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2533 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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 l’estació 
de FGC de Gràcia, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Atès que les obres que actualment es realitzen provo-
quen moltes molèsties als veïns ja que provoquen molta 
contaminació acústica

Atès que des de la Direcció d’Obres hi ha el compromís 
amb els veïns que s’instal·laran mampares sono-reducto-
res abans del pas provisional de combois.

Tenint en compte l’anteriorment exposat, 

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

– Es preveu la instal·lació de mesures correctores que 
apaivaguin el soroll que provoquen les obres actuals i 
que segurament ultrapassen el nivell de decibels admis-
sibles?

– Es preveu fer algun tipus d’actuació (canvi d’horaris, 
etc... sobretot per evitar treballar de nit i de cap de set-
mana) per tal de no provocar molèsties al veïnat?

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte de construcció d’habitat-
ges amb protecció oficial a Sant Sadurní 
d’Anoia (Alt Penedès)
Tram. 314-01353/09

Formulació
M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 2530 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

Mª Dolors Montserrat i Culleré, diputada del Grup Par-
lamentari 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 
sigui contestada amb resposta escrita.

L’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès), 
va arribar a un pre-acord amb l’Incasol de cessió de 
terrenys a l’avinguda Francesc Macià per tal de que es 
construïssin 56 habitatges de lloguer social destinades a 
persones majors de 65 anys i menors de 30.

En els baixos d’aquests habitatges estarien destinats a 
l’ajuntament per tal de construir infraestructures d’acció 
social.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quines són les previsions del Govern en relació al 
projecte de construir 56 habitatges de protecció oficial a 
l’avinguda Francesc Macià de Sant Sadurní d’Anoia (Alt 
Penedès)?

2. Té previst el Govern mantenir els compromisos del 
pre-acord?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2011

Mª Dolors Montserrat i Culleré
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’adjudicació dels pisos de lloguer so-
cial de Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès)
Tram. 314-01354/09

Formulació
M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 2531 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

Mª Dolors Montserrat i Culleré, diputada del Grup Par-
lamentari 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 
sigui contestada amb resposta escrita.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de reclamacions econòmi-
ques dels ciutadans sancionats per excés 
de velocitat
Tram. 314-01357/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 2555 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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.

– 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 
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 per escrit 
sobre la primera commemoració oficial i pú-
blica de l’Holocaust
Tram. 314-01358/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 2556 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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 va estar la primera vegada que el Govern de la 
Generalitat va commemorar de forma oficial i amb un 
acte públic l’Holocaust?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

– Quan es té previst instal·lar aquestes mampares sono-
reductores o altres mecanismes que mitiguin el soroll de 
les pròpies obres abans del trànsit de combois ferrovia-
ris?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2011

Marc Sanglas i Alcantarilla
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els radars instal·lats amb afany recap-
tatori
Tram. 314-01356/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 2554 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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.

– 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
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’execució de les obres i la posada en 
marxa de l’Escola Montcau a l’Ordal (Alt Pe-
nedès)
Tram. 314-01361/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2569 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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’any 2010 el Govern de la Generalitat va aprovar la 
construcció i la licitació de les obres de la nova escola 
Montcau del nucli de l’Ordal, al municipi de Subirats 
(Alt Penedès).

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

– Quin és el calendari previst per l’execució de les obres 
de l’escola Montcau a l’Ordal (Alt Penedès)?

– Quina és la previsió de la posada en marxa del nou 
edifici del citat centre educatiu?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones que es que-
daran a l’atur amb la reducció del nombre 
de vols anunciats per Ryanair a l’aeroport 
de Girona
Tram. 314-01362/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2572 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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 com-
panyia aèria Ryanair a l’aeroport de Girona, 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 primera visita d’un conseller o con-
sellera de la Generalitat a un camp d’exter-
mini nazi
Tram. 314-01359/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 2557 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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 va ser la primera vegada que un Conseller de la 
Generalitat en nom del Govern de Catalunya va visitar 
algun camp d’extermini nazi?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la distància necessària entre els habi-
tatges i les vies de circulació per a l’adopció 
de mesures de limitació de la velocitat
Tram. 314-01360/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 2558 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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 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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Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quantes vegades s’han reunit amb la companyia Rya-
nair per renegociar el conveni amb la companyia i amb 
quines dates?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2011

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la fase de tramitació del projecte de 
decret de creació del Consell Nacional dels 
Infants i els Adolescents de Catalunya
Tram. 314-01365/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2575 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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 Consell 
Nacional dels Infants i els Adolescents, per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– En quina fase de la tramitació es troba el projecte de 
decret de creació del Consell Nacional dels Infants i els 
Adolescents de Catalunya?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2011

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

– Quina estimació fa sobre el nombre de persones que 
es quedaran a l’atur amb la reducció del nombre de vols 
anunciats per Ryanair?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2011

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el temps mitjà entre la sol·licitud 
d’adopció i l’entrega del nen o nena a la fa-
mília
Tram. 314-01363/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2573 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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 temps 
mitjà en els processos d’adopció, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quin es el temps mitjà entre la sol·licitud d’adopció i 
l’entrega del nen o nena a la família?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2011

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la data de les reunions amb la compa-
nyia Ryanair pre renegociar el conveni amb 
la companyia
Tram. 314-01364/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2574 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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 conve-
ni entre la companyia Ryanair i la Generalitat de Catalu-
nya, per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.



9 de març de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 34

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 34

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a l’agilitació dels pro-
cessos d’adopció i acolliment dels menors 
tutelats
Tram. 314-01368/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2578 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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 pro-
cessos d’adopció i acolliment dels menors tutelats, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Com pensen agilitar els processos d’adopció i acolli-
ment dels menors tutelats?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2011

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els desacords entre la Generalitat i la 
direcció de la companyia Ryanair que han 
comportat l’anunci de la companyia de la re-
ducció del nombre de vols
Tram. 314-01369/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2579 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del Par-
lament, presenta la pregunta següent, sobre els desacords 
entre la companyia Ryanair i la Generalitat de Catlunya, 
per tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quins són els desacords entre l’actual govern de la 
Generalitat i la direcció de la companyia Ryanair, que 
han comportat l’anunci de la companyia a la reducció del 
nombre de vols?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2011

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures alternatives per a reacti-
var l’activitat de l’aeroport de Girona
Tram. 314-01366/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2576 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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 l’activitat 
de l’aeroport de Girona, per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Té previst el govern mesures alternatives per reactivar 
l’activitat de l’aeroport de Girona?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2011

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els programes d’acompanyament a 
les famílies adoptives
Tram. 314-01367/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2577 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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 pro-
grames d’acompanyament a les famílies adoptives, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quins programes d’acompanyament a les famílies 
adoptives pensen impulsar?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2011

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC
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port de Girona, amb les peticions de preslots a l’aeroport 
de Barcelona?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2011

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures a impulsar per a millorar 
l’atenció a les famílies en l’adopció nacional
Tram. 314-01372/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2582 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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 l’adopció 
nacional, per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quines mesures impulsaran per millorar l’atenció a les 
famílies d’una adopció nacional?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2011

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre l’obertura de nous països per a 
l’adopció internacional
Tram. 314-01373/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2583 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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 adop-
cions internacionals, 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 les reformes a impulsar en el procés 
de valoració i formació de les persones sol-
licitants d’una adopció o d’un acolliment fa-
miliar
Tram. 314-01370/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2580 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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 pro-
cés de valoració i formació de les persones sol·licitants 
d’adopció o acolliment familiar, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quines reformes pensen impulsar en el procés de valo-
ració i formació de les persones sol·licitants d’una adop-
ció o d’un acolliment familiar?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2011

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la correlació directa entre la petició 
de la companyia Ryanair de reduir el nom-
bre de vols que operen a l’aeroport de Giro-
na i les peticions de torns de vol a l’aeroport 
de Barcelona
Tram. 314-01371/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2581 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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 petici-
ons de Ryanair de preslots a l’aeroport de Barcelona, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Té una correlació directa la petició de la companyia 
Ryanair de reduir el nombre de vols que operen a l’aero-
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Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamen-
tari: 

– Quantes i a quines emissores de televisió s’ha ordenat 
cessar les seves emissions durant els anys 2008, 2009 i 
2010 degut a la manca de títol habilitant?

– Quantes, quines, i per quins imports s’han imposat 
sancions a emissores de televisió durant els anys 2008, 
2009 i 2010 per manca de títol habilitant?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2011

Santiago Rodríguez Serra
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les emissores de ràdio que han cessat 
les emissions i han tingut sancions el 2008, 
el 2009 i el 2010 per manca de títol habilitant
Tram. 314-01376/09

Formulació
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 2589 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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: 

– Quantes i a quines emissores de ràdio s’ha ordenat ces-
sar les seves emissions durant els anys 2008, 2009 i 2010 
degut a la manca de títol habilitant?

– Quantes, quines, i per quins imports s’han imposant 
sancions a emissores de ràdio durant els anys 2008, 
2009 i 2010 per manca de títol habilitant?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2011

Santiago Rodríguez Serra
Diputat del GP del PPC

– Tenen previst obrir nous països per a l’adopció interna-
cional? Quins?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2011

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions per a incrementar el nom-
bre de companyies que operen a l’aeroport 
de Girona
Tram. 314-01374/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2584 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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 l’incre-
ment de companyies aèries a l’aeroport de Girona, per 
tal que li sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quines accions té previstes el Govern de la Generalitat 
per incrementar el nombre de companyies que operen a 
l’aeroport de Girona?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2011

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les emissores de televisió que han 
cessat les emissions i han tingut sancions 
el 2008, el 2009 i el 2010 per manca de títol 
habilitant
Tram. 314-01375/09

Formulació
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 2588 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’actes violents, delictes i 
faltes comesos per joves d’alguna banda ju-
venil el 2010 a la província de Barcelona
Tram. 314-01379/09

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 2592 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, 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: 

– Quin ha estat el nombre d’actes violents, delictes i fal-
tes que han estat comesos per joves que pertanyin a una 
banda juvenil en l’any 2010 a la província de Barcelona?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2011

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les accions per a l’establiment d’estu-
dis universitaris d’infermeria
Tram. 314-01380/09

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 2593 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, 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: 

– Quin és el capteniment del Govern sobre l’establiment 
d’estudis universitaris de infermeria i, en el seu cas, les 
actuacions que té previst dur a terme el Govern per la 
seva implantació?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2011

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les emissores de televisió i de ràdio 
que emeten sense títol habilitant
Tram. 314-01377/09

Formulació
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 2590 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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: 

– Quantes emissores de televisió es té coneixement que 
emeten sense el corresponent títol habilitant?

– Quantes emissores de ràdio es té coneixement que 
emeten sense el corresponent títol habilitant?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2011

Santiago Rodríguez Serra
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’actes violents, delictes i 
faltes comesos per joves d’alguna banda ju-
venil el 2010 a Barcelona
Tram. 314-01378/09

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 2591 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, 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: 

– Quin ha estat el nombre d’actes violents, delictes i fal-
tes que han estat comesos per joves que pertanyin a una 
banda juvenil en l’any 2010 en la ciutat de Barcelona?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2011

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’actes violents, delictes i 
faltes comesos per joves d’alguna banda ju-
venil el 2010 a la província de Lleida
Tram. 314-01383/09

Formulació
Pere Calbó i Roca, juntament amb un altre diputat 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 2596 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat, Dolors López Aguilar, dipu-
tada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya, d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 
144 del Reglament del Parlament, presenten la pregunta 
següent per tal que els sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– Quin ha estat el nombre d’actes violents, delictes i fal-
tes que han estat comesos per joves que pertanyin a una 
banda juvenil en l’any 2010 a la província de Lleida?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2011

Pere Calbó i Roca Dolors López Aguilar
Diputat del GP del PPC Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’actes violents, delictes i 
faltes comesos per joves d’alguna banda ju-
venil el 2010 a la província de Tarragona
Tram. 314-01384/09

Formulació
Pere Calbó i Roca, juntament amb un altre diputat 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 2597 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat, Rafael Luna Vivas, diputat 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen els articles 141 i 144 del 
Reglament del Parlament, presenten la pregunta següent 
per tal que els sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin ha estat el nombre d’actes violents, delictes i fal-
tes que han estat comesos per joves que pertanyin a una 
banda juvenil en l’any 2010 a la província de Tarragona?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2011

Pere Calbó i Roca Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’addició d’una parada a l’Hospital 
General de Catalunya a la línia d’autobusos 
entre Igualada (Anoia) i la Universitat Autò-
noma de Barcelona a Bellaterra, Cerdanyola 
del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 314-01381/09

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 2594 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, 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 fixar una nova parada en l’Hospi-
tal General de Catalunya a la línia d’autobús que uneix 
Igualada (Anoia) i la Univeristat Autònoma de Barcelona 
a Bellaterra (Vallès Occidental)?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2011

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’actes violents, delictes i 
faltes comesos per joves d’alguna banda ju-
venil el 2010 a la província de Girona
Tram. 314-01382/09

Formulació
Pere Calbó i Roca, juntament amb un altre diputat 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 2595 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, diputat, Josep Enric Millo i Rocher, 
portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten la pre-
gunta següent per tal que els sigui contestada amb res-
posta escrita.

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

– Quin ha estat el nombre d’actes violents, delictes i fal-
tes que han estat comesos per joves que pertanyin a una 
banda juvenil en l’any 2010 a la província de Girona?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2011

Pere Calbó i Roca Josep Enric Millo i Rocher
Diputat del GP del PPC Portaveu del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció, la reforma i les millores 
previstes en els centres d’atenció primària
Tram. 314-01386/09

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 2602 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamenta-
ri 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 aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quina és la previsió del Govern pel que fa a la cons-
trucció, reforma i millores previstes en els centres 
d’atenció primària a Catalunya? Desglossar per equipa-
ment sanitari.

– La retallada pressupostària anunciada pel Govern pot 
afectar a la construcció de nous equipaments sanitaris de 
la xarxa pública? I a les actuacions de reforma i millora? 
En cas afirmatiu, indicar quins equipaments poden veu-
re’s afectats.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2011

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció, la reforma i les millo-
res previstes en els consultoris locals
Tram. 314-01387/09

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 2603 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamenta-
ri 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 aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quina és la previsió del Govern pel que fa a la cons-
trucció, reforma i millores previstes en els consultoris 
locals a Catalunya? Desglossar per equipament sanitari.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nou hospital de Vilanova i la Geltrú 
(Garraf)
Tram. 314-01385/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, juntament amb una 
altra diputatda del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2601 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu, Carme Capdevila i Pa-
lau, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten 
la pregunta següent, sobre el nou hospital de Vilanova 
i la Geltrú (El Garraf), per tal que els sigui contestada 
amb resposta escrita.

Interessa saber a aquestes diputades i al seu Grup Par-
lamentari: 

– Comparteix el Departament de Sanitat la necessitat de 
construir un nou hospital a Vilanova i la Geltrú que doni 
nous serveis a 180.000 persones?

– Quines previsions té el Departament de Sanitat per a la 
construcció i dotació pressupostària de les diverses fases 
d’execució?

– Segons declaracions del president comarcal de CiU al 
Garraf, l’hospital podria ser una realitat el 2019. Com-
parteix el Departament de Sanitat aquesta afirmació 
d’un dirigent territorial de la formació que dóna suport 
al Govern?

– Quins van ser els acords de la reunió del responsable 
d’Estratègia i Coordinació del Departament de Sanitat, 
senyor Francesc Sancho, i de la portaveu del Grup Mu-
nicipal de CiU a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, la 
senyora Neus Lloveras, sobre la construcció de l’hospi-
tal?

– El Govern municipal de Vilanova i la Geltrú ha sol-
licitat formalment una entrevista amb el conseller de Sa-
nitat per abordar els reptes sanitaris de la ciutat. Quina 
previsió de dates per a la reunió té el Govern?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2011

Anna Simó i Castelló Carme Capdevila i Palau
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les obres d’ampliació de l’Hospital de 
Sant Bernabé, de Berga
Tram. 314-01389/09

Formulació
M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 2605 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

Mª Dolors Montserrat i Culleré, diputada del Grup Par-
lamentari 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 
sigui contestada amb resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– En quin estat es troben les obres d’ampliació de l’Hos-
pital de Sant Bernabé de Berga (Berguedà)? En cas d’es-
tar finalitzades, quan preveu el Govern la seva posada 
en marxa?

– Resta encara pendent d’equipar l’ampliació de l’Hos-
pital de Sant Bernabé de Berga (Berguedà)? Quin és el 
motiu pel que encara no s’ha equipat?

– Quin és el pressupost destinat per la equipació d’aques-
ta ampliació? Ha estat pressupostada en els pressupostos 
dels darrers anys l’equipament d’aquest equipament hos-
pitalari?

– Quan preveu el Govern equipar l’ampliació de l’Hospi-
tal de Sant Bernabé de Berga (Berguedà)?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2011

Mª Dolors Montserrat i Culleré
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els deutes de l’Institut Català del Sòl 
amb els ajuntaments dels municipis en què 
hi té actuacions previstes
Tram. 314-01390/09

Formulació
M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 2630 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

Mª Dolors Montserrat i Culleré, diputada del Grup Par-
lamentari 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 
sigui contestada amb resposta escrita.

– La retallada pressupostària anunciada pel Govern pot 
afectar a la construcció de nous equipaments sanitaris de 
la xarxa pública? I a les actuacions de reforma i millora? 
En cas afirmatiu, indicar quins equipaments poden veu-
re’s afectats.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2011

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció, la reforma i les millo-
res previstes en els hospitals
Tram. 314-01388/09

Formulació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 2604 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

Eva García Rodríguez, diputada del Grup Parlamenta-
ri 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 aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

– Quina és la previsió del Govern pel que fa a la cons-
trucció, reforma i millores previstes en els hospitals a 
Catalunya? Desglossar per equipament sanitari.

– La retallada pressupostària anunciada pel Govern pot 
afectar a la construcció de nous equipaments sanitaris de 
la xarxa pública? I a les actuacions de reforma i millora? 
En cas afirmatiu, indicar quins equipaments poden veu-
re’s afectats.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2011

Eva García Rodríguez
Diputada del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el dèficit previst al Pla de reequilibri 
econòmic i financer de la Generalitat per al 
2010
Tram. 314-01392/09

Formulació
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2647 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

Sergi de los Ríos Martínez, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quin és el dèficit previst en el Pla de Reequilibri Eco-
nòmic i Financer per a l’any 2010?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2011

Sergi de los Ríos Martínez
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la necessitat d’endeutament que pre-
veu el Pla de reequilibri econòmic i financer 
de la Generalitat per al 2011
Tram. 314-01393/09

Formulació
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2648 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

Sergi de los Ríos Martínez, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina és la necessitat d’endeutament que preveu el Pla 
de Reequilibri Econòmic i Financer per a l’any 2011?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2011

Sergi de los Ríos Martínez
Diputat del GP d’ERC

L’INCASOL, per raó de diverses actuacions en el ter-
ritori, té compromisos i deutes adquirits amb diferents 
ajuntaments.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

1. Quins deutes té pendents l’INCASOL amb ajunta-
ments catalans per actuacions previstes en els correspo-
nents municipis?

2. Quin és el deute total amb cada ajuntament?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2011

Mª Dolors Montserrat i Culleré
Diputada del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les gestions del Departament d’Em-
presa i Ocupació per a incorporar a SEAT 
els treballadors acomiadats de SAS Auto-
motive Systems
Tram. 314-01391/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2644 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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: 

– El Departament d’Empresa i Ocupació ha fet alguna 
gestió o té intenció de fer-ne per incorporar els treba-
lladors acomiadats de l’empresa SAS que es van quedar 
sense feina a causa del canvi de subministrador per l’em-
presa Peguform ara que SEAT preveu contractar 700 
nous treballadors per fabricar l’Audi Q3?

Palau del Parlament, 22 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 nombre de sol·licituds presentades 
fins a l’1 de febrer de 2011 i sobre les pre-
sentades el mes de gener del 2011 amb re-
lació a la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la 
dependència, a cada municipi de l’Alt Camp
Tram. 314-01396/09

Formulació
Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

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

Respecte a l’aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de de-
sembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció 
a les Persones amb Dependència a la comarca de l’Alt 
Camp.

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

– Quin és l’històric de sol·licituds que s’han presentat en 
aquesta comarca fins a data d’1 de febrer de 2011?

– Quantes sol·licituds s’han presentat durant el mes de 
gener de 2011?

Es demana informació desglossada per municipis.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2011

Rafael López i Rueda

El diputat Rafael López i Rueda, del GP del Partit Po-
pular de Catalunya, ha formulat exactament la mateixa 
pregunta al Govern a respondre per escrit per a diferents 
comarques. Tot seguit s’indiquen les comarques amb el 
número de tramitació corresponent (admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 01.03.2011).

314-01624/09 Alt Empordà
314-01636/09 Alt Penedès
314-01648/09 Alt Urgell
314-01660/09 Alta Ribagorça
314-01672/09 Anoia
314-01693/09 Bages
314-01705/09 Baix Camp
314-01717/09 Baix Ebre
314-01729/09 Baix Empordà
314-01741/09 Baix Llobregat
314-01753/09 Baix Penedès
314-01765/09 Barcelonès
314-01777/09 Berguedà
314-01789/09 Cerdanya
314-01801/09 Conca de Barberà
314-01813/09 Garraf
314-01825/09 Garrigues
314-01837/09 Garrotxa
314-01849/09 Gironès
314-01861/09 Montsià

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la xifra real del deute de la Generalitat 
amb venciment el 2011que preveu el Pla de 
reequilibri econòmic i financer
Tram. 314-01394/09

Formulació
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2649 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

Sergi de los Ríos Martínez, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Quina és la xifra real del deute de la Generalitat que 
preveu el Pla de Reequilibri Econòmic i Financer que té 
el venciment l’any 2011?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2011

Sergi de los Ríos Martínez
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els anys a què correspon l’origen del 
deute amb venciment el 2011 i el seu valor 
per anys
Tram. 314-01395/09

Formulació
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 2650 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

Sergi de los Ríos Martínez, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament 
del Parlament, presenta la pregunta següent per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– A quins anys correspon l’origen del deute que té ven-
ciment el 2011 i quin és el seu valor detallat per anys?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2011

Sergi de los Ríos Martínez
Diputat del GP d’ERC
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314-01625/09 Alt Empordà
314-01637/09 Alt Penedès
314-01649/09 Alt Urgell
314-01661/09 Alta Ribagorça
314-01682/09 Anoia
314-01694/09 Bages
314-01706/09 Baix Camp
314-01718/09 Baix Ebre
314-01730/09 Baix Empordà
314-01742/09 Baix Llobregat
314-01754/09 Baix Penedès
314-01766/09 Barcelonès
314-01778/09 Berguedà
314-01790/09 Cerdanya
314-01802/09 Conca de Barberà
314-01814/09 Garraf
314-01826/09 Garrigues
314-01838/09 Garrotxa
314-01850/09 Gironès
314-01862/09 Montsià
314-01874/09 Noguera
314-01409/09 Osona
314-01421/09 Pallars Jussà
314-01433/09 Pallars Jussà
314-01444/09 Pla de l’Estany
314-01457/09 Pla d’Urgell
314-01469/09 Priorat
314-01481/09 Ribera d’Ebre
314-01493/09 Ripollès
314-01505/09 Segarra
314-01517/09 Segrià
314-01529/09 Selva
314-01541/09 Solsonès
314-01553/09 Tarragonès
314-01565/09 Terra Alta
314-01577/09 Urgell
314-01589/09 Val d’Aran
314-01601/09 Vallès Occidental
314-01613/09 Vallès Oriental

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre total de persones beneficià- 
ries de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a 
la dependència, fins a l’1 de febrer de 2011 
i sobre el nombre de persones beneficiàries 
que hi ha a cada municipi de l’Alt Camp
Tram. 314-01398/09

Formulació
Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

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

314-01873/09 Noguera
314-01408/09 Osona
314-01420/09 Pallars Jussà
314-01432/09 Pallars Sobirà
314-01454/09 Pla de l’Estany
314-01456/09 Pla d’Urgell
314-01468/09 Priorat
314-01480/09 Ribera d’Ebre
314-01492/09 Ripollès
314-01504/09 Segarra
314-01516/09 Segrià
314-01528/09 Selva
314-01540/09 Solsonès
314-01552/09 Tarragonès
314-01564/09 Terra Alta
314-01576/09 Urgell
314-01588/09 Val d’Aran
314-01600/09 Vallès Occidental
314-01612/09 Vallès Oriental

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de dictàmens emesos fins 
a l’1 de febrer de 2011 i sobre els emesos el 
mes de gener del 2001 amb relació a la Llei 
de l’Estat 39/2006, relativa a la dependèn-
cia, a cada municipi de l’Alt Camp
Tram. 314-01397/09

Formulació
Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

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

Respecte a l’aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de desem-
bre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les 
Persones amb Dependència a la comarca de l’Alt Camp,

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

– Quin és l’històric de dictàmens realitzats en aquesta 
comarca fins a data d’1 de febrer de 2011?

– Quants dictàmens s’han realitzat en el mes de gener 
de 2011?

Es demana informació desglossada per municipis.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2011

Rafael López i Rueda

El diputat Rafael López i Rueda, del GP del Partit Po-
pular de Catalunya, ha formulat exactament la mateixa 
pregunta al Govern a respondre per escrit per a diferents 
comarques. Tot seguit s’indiquen les comarques amb el 
número de tramitació corresponent (admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 01.03.2011).
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre total de prestacions ator-
gades fins a l’1 de febrer de 2011 i sobre el 
nombre de prestacions atorgades en aques-
ta mateixa data amb relació a la Llei de l’Es-
tat 39/2006, relativa a la dependència, a ca-
da municipi de l’Alt Camp
Tram. 314-01399/09

Formulació
Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

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

Respecte a l’aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de desem-
bre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les 
Persones amb Dependència a la comarca de l’Alt Camp,

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

– Quin és l’històric de prestacions donades en aquesta 
comarca des de l’entrada en funcionament de la llei fins 
a la data d’1 de febrer de 2011?

– Quantes prestacions s’estan donant en aquesta comarca 
amb data d’1 de febrer de 2011?

Es demana informació desglossada per municipis.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2011

Rafael López i Rueda

El diputat Rafael López i Rueda, del GP del Partit Po-
pular de Catalunya, ha formulat exactament la mateixa 
pregunta al Govern a respondre per escrit per a diferents 
comarques. Tot seguit s’indiquen les comarques amb el 
número de tramitació corresponent (admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 01.03.2011).

314-01627/09 Alt Empòrdà
314-01639/09 Alt Penedès
314-01651/09 Alt Urgell
314-01663/09 Alta Ribagorça
314-01684/09 Anoia
314-01696/09 Bages
314-01708/09 Baix Camp
314-01720/09 Baix Ebre
314-01732/09 Baix Empordà
314-01744/09 Baix Llobregat
314-01756/09 Baix Penedès
314-01768/09 Barcelonès
314-01780/09 Berguedà
314-01792/09 Cerdanya
314-01804/09 Conca de Barberà
314-01816/09 Garraf
314-01828/09 Garrigues
314-01840/09 Garrotxa
314-01852/09 Gironès

Respecte a l’aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de de-
sembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció 
a les Persones amb Dependència a la comarca de l’Alt 
Camp,

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

– Quin és l’històric del total de persones beneficiàries 
amb dret a prestació en aquesta comarca fins a data d’1 
de febrer de 2011?

– Quantes persones beneficiàries amb dret a prestació hi 
ha a data d’1 de febrer de 2011?

Es demana informació desglossada per municipis.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2011

Rafael López i Rueda

El diputat Rafael López i Rueda, del GP del Partit Po-
pular de Catalunya, ha formulat exactament la mateixa 
pregunta al Govern a respondre per escrit per a diferents 
comarques. Tot seguit s’indiquen les comarques amb el 
número de tramitació corresponent (admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 01.03.2011).

314-01626/09 Alt Empordà
314-01638/09 Alt Penedès
314-01650/09 Alt Urgell
314-01662/09 Alta Ribagorça
314-01683/09 Anoia
314-01695/09 Bages
314-01707/09 Baix Camp
314-01719/09 Baix Ebre
314-01731/09 Baix Empordà
314-01743/09 Baix Llobregat
314-01755/09 Baix Penedès
314-01767/09 Barcelonès
314-01779/09 Berguedà
314-01791/09 Cerdanya
314-01803/09 Conca de Barberà
314-01815/09 Garraf
314-01827/09 Garrigues
314-01839/09 Garrotxa
314-01851/09 Gironès
314-01863/09 Montsià
314-01875/09 Noguera
314-01410/09 Osona
314-01422/09 Pallars Jussà
314-01434/09 Pallars Sobirà
314-01445/09 Pla de l’Estany
314-01458/09 Pla d’Urgell
314-01470/09 Priorat
314-01482/09 Ribera d’Ebre
314-01494/09 Ripollès
314-01506/09 Segarra
314-01518/09 Segrià
314-01530/09 Selva
314-01542/09 Solsonès
314-01554/09 Tarragonès
314-01566/09 Terra Alta
314-01578/09 Urgell
314-01590/09 Val d’Aran
314-01602/09 Vallès Occidental
314-01614/09 Vallès Oriental
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– Quants d’aquests PIAs es trobaven fora de termini?

– Quantes persones amb valoració i PIA han mort espe-
rant la prestació acordada des de l’entrada en funciona-
ment de la llei fins a data d’1 de febrer de 2011?

– Quantes d’aquestes prestacions es trobaven fora de ter-
mini?

– Quantes persones han mort esperant la valoració en 
aquesta comarca durant el mes de gener de 2011?

– Quantes d’aquestes valoracions es trobaven fora de ter-
mini?

– Quantes persones valorades han mort esperant la rea-
lització del Pla Individual d’Atenció (PIA) durant el mes 
de gener de 2011?

– Quants d’aquests PIAs es trobaven fora de termini?

– Quantes persones amb valoració i PIA han mort es-
perant la prestació acordada durant el mes de gener de 
2011?

– Quantes d’aquestes prestacions es trobaven fora de ter-
mini?

Es demana informació desglossada per graus i nivells, i 
per municipis.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2011

Rafael López i Rueda

El diputat Rafael López i Rueda, del GP del Partit Po-
pular de Catalunya, ha formulat exactament la mateixa 
pregunta al Govern a respondre per escrit per a diferents 
comarques. Tot seguit s’indiquen les comarques amb el 
número de tramitació corresponent (admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 01.03.2011).

314-01628/09 Alt Empordà
314-01640/09 Alt Penedès
314-01652/09 Alt Urgell
314-01664/09 Alta Ribagorça
314-01685/09 Anoia
314-01697/09 Bages
314-01709/09 Baix Camp
314-01721/09 Baix Ebre
314-01733/09 Baix Empordà
314-01745/09 Baix Llobregat
314-01757/09 Baix Penedès
314-01769/09 Barcelonès
314-01781/09 Berguedà
314-01793/09 Cerdanya
314-01805/09 Conca de Barberà
314-01817/09 Garraf
314-01829/09 Garrigues
314-01841/09 Garrotxa
314-01853/09 Gironès
314-01865/09 Montsià
314-01877/09 Noguera
314-01412/09 Osona
314-01424/09 Pallars Jussà
314-01436/09 Pallars Sobirà
314-01447/09 Pla de l’Estany
314-01460/09 Pla d’Urgell
314-01472/09 Priorat
314-01484/09 Ribera d’Ebre

314-01864/09 Montsià
314-01876/09 Noguera
314-01411/09 Osona
314-01423/09 Pallars Jussà
314-01435/09 Pallars Sobirà
314-01446/09 Pla de l’Estany
314-01459/09 Pla d’Urgell
314-01471/09 Priorat
314-01483/09 Ribera d’Ebre
314-01495/09 Ripollès
314-01507/09 Segarra
314-01519/09 Segrià
314-01531/09 Selva
314-01543/09 Solsonès
314-01555/09 Tarragonès
314-01567/09 Terra Alta
314-01579/09 Urgell
314-01591/09 Val d’Aran
314-01603/09 Vallès Occidental
314-01615/09 Vallès Oriental

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el nombre de persones que han 
mort esperant la valoració, el pla individual 
d’atenció o la prestació acordada en com-
pliment de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa 
a la dependència, fins a l’1 de febrer de 2011 
i sobre les que han mort en la mateixa situa-
ció el mes de gener del 2011, per graus i ni-
vells, a cada municipi de l’Alt Camp
Tram. 314-01400/09

Formulació
Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

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

Respecte a l’aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de de-
sembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció 
a les Persones amb Dependència a la comarca de l’Alt 
Camp,

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

– Quantes persones han mort esperant la valoració en 
aquesta comarca des de l’entrada en funcionament de la 
llei fins a data d’1 de febrer de 2011?

– Quantes d’aquestes valoracions es trobaven fora de ter-
mini?

– Quantes persones valorades han mort esperant la re-
alització del Pla Individual d’Atenció (PIA) des de l’en-
trada en funcionament de la llei fins a data d’1 de febrer 
de 2011?
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– En l’històric de sol·licituds, quantes dones sol·licitants 
de la dependència eren menors de 3 anys?

– En l’històric de sol·licituds, quantes dones sol·licitants 
de la dependència tenien entre 3 i 18 anys?

– En l’històric de sol·licituds, quantes dones sol·licitants 
de la dependència tenien entre 19 i 30 anys?

– En l’històric de sol·licituds, quantes dones sol·licitants 
de la dependència tenien entre 31 i 45 anys?

– En l’històric de sol·licituds, quantes dones sol·licitants 
de la dependència tenien entre 46 i 54 anys?

– En l’històric de sol·licituds, quantes dones sol·licitants 
de la dependència tenien entre 55 i 64 anys?

– En l’històric de sol·licituds, quantes dones sol·licitants 
de la dependència tenien entre 65 i 79 anys?

– En l’històric de sol·licituds, quantes dones sol·licitants 
de la dependència eren majors de 80 anys?

– Durant el mes de gener de 2011, quants homes sol-
licitants de la dependència eren menors de 3 anys?

– Durant el mes de gener de 2011, quants homes sol-
licitants de la dependència tenien entre 3 i 18 anys?

– Durant el mes de gener de 2011, quants homes sol-
licitants de la dependència tenien entre 19 i 30 anys?

– Durant el mes de gener de 2011, quants homes sol-
licitants de la dependència tenien entre 31 i 45 anys?

– Durant el mes de gener de 2011, quants homes sol-
licitants de la dependència tenien entre 46 i 54 anys?

– Durant el mes de gener de 2011, quants homes sol-
licitants de la dependència tenien entre 55 i 64 anys?

– Durant el mes de gener de 2011, quants homes sol-
licitants de la dependència tenien entre 65 i 79 anys?

– Durant el mes de gener de 2011, quants homes sol-
licitants de la dependència eren majors de 80 anys?

– Durant el mes de gener de 2011, quantes dones sol-
licitants de la dependència eren menors de 3 anys?

– Durant el mes de gener de 2011, quantes dones sol-
licitants de la dependència tenien entre 3 i 18 anys?

– Durant el mes de gener de 2011, quantes dones sol-
licitants de la dependència tenien entre 19 i 30 anys?

– Durant el mes de gener de 2011, quantes dones sol-
licitants de la dependència tenien entre 31 i 45 anys?

– Durant el mes de gener de 2011, quantes dones sol-
licitants de la dependència tenien entre 46 i 54 anys?

– Durant el mes de gener de 2011, quantes dones sol-
licitants de la dependència tenien entre 55 i 64 anys?

– Durant el mes de gener de 2011, quantes dones sol-
licitants de la dependència tenien entre 65 i 79 anys?

– Durant el mes de gener de 2011, quantes dones sol-
licitants de la dependència eren majors de 80 anys?

Es demana informació desglossada per municipis.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2011

Rafael López i Rueda

314-01496/09 Ripollès
314-01508/09 Segarra
314-01520/09 Segrià
314-01532/09 Selva
314-01544/09 Solsonès
314-01556/09 Tarragonès
314-01568/09 Terra Alta
314-01580/09 Urgell
314-01592/09 Val d’Aran
314-01604/09 Vallès Occidental
314-01616/09 Vallès Oriental

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de persones, per sexe i 
per edat, i fins a l’1 de febrer de 2011, sol-
licitants dels ajuts establerts per la Llei de 
l’Estat 39/2006, relativa a la dependència, i 
sobre el nombre de les que ho han sol·licitat 
el mes de gener del 2011, a cada municipi de 
l’Alt Camp
Tram. 314-01401/09

Formulació
Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

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

Respecte a l’aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de de-
sembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció 
a les Persones amb Dependència a la comarca de l’Alt 
Camp i amb data d’1 de febrer,

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

– En l’històric de sol·licituds, quants homes sol·licitants 
de la dependència eren menors de 3 anys?

– En l’històric de sol·licituds, quants homes sol·licitants 
de la dependència tenien entre 3 i 18 anys?

– En l’històric de sol·licituds, quants homes sol·licitants 
de la dependència tenien entre 19 i 30 anys?

– En l’històric de sol·licituds, quants homes sol·licitants 
de la dependència tenien entre 31 i 45 anys?

– En l’històric de sol·licituds, quants homes sol·licitants 
de la dependència tenien entre 46 i 54 anys?

– En l’històric de sol·licituds, quants homes sol·licitants 
de la dependència tenien entre 55 i 64 anys?

– En l’històric de sol·licituds, quants homes sol·licitants 
de la dependència tenien entre 65 i 79 anys?

– En l’històric de sol·licituds, quants homes sol·licitants 
de la dependència eren majors de 80 anys?



9 de març de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 34

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 47

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de dictàmens emesos fins 
a l’1 de febrer de 2011 amb relació a la Llei 
de l’Estat 39/2006, relativa a la dependèn-
cia, i sobre el nombre de dictàmens emesos 
el mes de gener del 2011, per graus i nivells, 
a cada municipi de l’Alt Camp
Tram. 314-01402/09

Formulació
Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

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

Respecte a l’aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de de-
sembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció 
a les Persones amb Dependència a la comarca de l’Alt 
Camp i amb data d’1 de febrer,

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

– Del total de dictàmens realitzats històricament en 
aquesta comarca quants han estat valorats amb Grau III 
Nivell 2?

– Del total de dictàmens realitzats històricament en 
aquesta comarca quants han estat valorats amb Grau III 
Nivell 1?

– Del total de dictàmens realitzats històricament en 
aquesta comarca quants han estat valorats amb Grau II 
Nivell 2?

– Del total de dictàmens realitzats històricament en 
aquesta comarca quants han estat valorats amb Grau II 
Nivell 1?

– Del total de dictàmens realitzats històricament en 
aquesta comarca quants han estat valorats amb Grau I 
Nivell 2?

– Del total de dictàmens realitzats històricament en 
aquesta comarca quants han estat valorats amb Grau I 
Nivell 1?

– Del total de dictàmens realitzats històricament en 
aquesta comarca quants han estat valorats amb Grau I 
Nivell 1?

– Del total de dictàmens realitzats durant el mes de ge-
ner de 2011 en aquesta comarca quants han estat valorats 
sense grau?

– Del total de dictàmens realitzats durant el mes de ge-
ner de 2011 en aquesta comarca quants han estat valorats 
amb Grau III Nivell 2?

– Del total de dictàmens realitzats durant el mes de ge-
ner de 2011 en aquesta comarca quants han estat valorats 
amb Grau III Nivell 1?

El diputat Rafael López i Rueda, del GP del Partit Po-
pular de Catalunya, ha formulat exactament la mateixa 
pregunta al Govern a respondre per escrit per a diferents 
comarques. Tot seguit s’indiquen les comarques amb el 
número de tramitació corresponent (admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 01.03.2011).

314-01629/09 Alt Empordà
314-01641/09 Alt Penedès
314-01653/09 Alt Urgell
314-01665/09 Alta Ribagorça
314-01686/09 Anoia
314-01698/09 Bages
314-01710/09 Baix Camp
314-01722/09 Baix Ebre
314-01734/09 Baix Empordà
314-01746/09 Baix Llobregat
314-01758/09 Baix Penedès
314-01770/09 Barcelonès
314-01782/09 Berguedà
314-01794/09 Cerdanya
314-01806/09 Conca de Barberà
314-01818/09 Garraf
314-01830/09 Garrigues
314-01842/09 Garrotxa
314-01854/09 Gironès
314-01866/09 Montsià
314-01878/09 Noguera
314-01413/09 Osona
314-01425/09 Pallars Jussà
314-01437/09 Pallars Sobirà
314-01448/09 Pla de l’Estany
314-01461/09 Pla d’Urgell
314-01473/09 Priorat
314-01485/09 Ribera d’Ebre
314-01497/09 Ripollès
314-01509/09 Segarra
314-01521/09 Segrià
314-01533/09 Selva
314-01545/09 Solsonès
314-01557/09 Tarragonès
314-01569/09 Terra Alta
314-01581/09 Urgell
314-01593/09 Val d’Aran
314-01605/09 Vallès Occidental
314-01617/09 Vallès Oriental
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314-01546/09 Solsonès
314-01558/09 Tarragonès
314-01570/09 Terra Alta
314-01582/09 Urgell
314-01594/09 Val d’Aran
314-01606/09 Vallès Occidental
314-01618/09 Vallès Oriental

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el tipus de prestacions rebudes, fins a 
l’1 de febrer de 2011, per les persones bene-
ficiàries de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa 
a la dependència,per graus i nivells, a cada 
municipi de l’Alt Camp
Tram. 314-01403/09

Formulació
Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

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

Respecte a l’aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de de-
sembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció 
a les Persones amb Dependència a la comarca de l’Alt 
Camp i amb data d’1 de febrer,

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

– Del total de persones beneficiàries amb prestació en 
aquesta comarca quantes tenen prestació de serveis de 
prevenció de les situacions de dependència i els de pro-
moció de l’autonomia personal?

– Del total de persones beneficiàries amb prestació en 
aquesta comarca quantes tenen prestació de servei de te-
leassistència?

– Del total de persones beneficiàries amb prestació en 
aquesta comarca quantes tenen prestació de servei d’aju-
da a domicili?

– D’aquestes quants tenen prestació d’atenció a les ne-
cessitats de la llar? I quantes d’atencions personals?

– Del total de persones beneficiàries amb prestació en 
aquesta comarca quantes tenen prestació de centre de dia 
o de nit?

– D’aquestes quantes tenen prestació de centre de dia 
per a gent gran? Quantes de centre de dia per persones 
menors de 65 anys? Quantes de centre de dia d’atenció 
especialitzada? I quantes de centre de nit?

– Del total de persones beneficiàries amb prestació 
en aquesta comarca quantes tenen prestació de servei 
d’atenció residencial?

– Del total de dictàmens realitzats durant el mes de ge-
ner de 2011 en aquesta comarca quants han estat valorats 
amb Grau II Nivell 2?

– Del total de dictàmens realitzats durant el mes de ge-
ner de 2011 en aquesta comarca quants han estat valorats 
amb Grau II Nivell 1?

– Del total de dictàmens realitzats durant el mes de ge-
ner de 2011 en aquesta comarca quants han estat valorats 
amb Grau I Nivell 2?

– Del total de dictàmens realitzats durant el mes de ge-
ner de 2011 en aquesta comarca quants han estat valorats 
amb Grau I Nivell 1?

– Del total de dictàmens realitzats durant el mes de ge-
ner de 2011 en aquesta comarca quants han estat valorats 
amb Grau I Nivell 1?

– Del total de dictàmens realitzats durant el mes de ge-
ner de 2011 en aquesta comarca quants han estat valorats 
sense grau?

Es demana informació desglossada per municipis.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2011

Rafael López i Rueda

El diputat Rafael López i Rueda, del GP del Partit Po-
pular de Catalunya, ha formulat exactament la mateixa 
pregunta al Govern a respondre per escrit per a diferents 
comarques. Tot seguit s’indiquen les comarques amb el 
número de tramitació corresponent (admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 01.03.2011).

314-01630/09 Alt Empordà
314-01642/09 Alt Penedès
314-01654/09 Alt Urgell
314-01666/09 Alta Ribagorça
314-01687/09 Anoia
314-01699/09 Bages
314-01711/09 Baix Camp
314-01723/09 Baix Ebre
314-01735/09 Baix Empordà
314-01747/09 Baix Llobregat
314-01759/09 Baix Penedès
314-01771/09 Barcelonès
314-01783/09 Berguedà
314-01795/09 Cerdanya
314-01807/09 Conca de Barberà
314-01819/09 Garraf
314-01831/09 Garrigues
314-01843/09 Garrotxa
314-01855/09 Gironès
314-01867/09 Montsià
314-01879/09 Noguera
314-01414/09 Osona
314-01426/09 Pallars Jussà
314-01438/09 Pallars Sobirà
314-01449/09 Pla de l’Estany
314-01462/09 Pla d’Urgell
314-01474/09 Priorat
314-01486/09 Ribera d’Ebre
314-01498/09 Ripollès
314-01510/09 Segarra
314-01522/09 Segrià
314-01534/09 Selva
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314-01535/09 Selva
314-01547/09 Solsonès
314-01559/09 Tarragonès
314-01571/09 Terra Alta
314-01583/09 Urgell
314-01595/09 Val d’Aran
314-01607/09 Vallès Occidental
314-01619/09 Vallès Oriental

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de prestacions atorgades 
en compliment de la Llei de l’Estat 39/2006, 
relativa a la dependència, pendents o fora 
de termini en data de l’1 de febrer de 2011, 
per graus i nivells, a cada municipi de l’Alt 
Camp
Tram. 314-01404/09

Formulació
Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

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

Respecte a l’aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de de-
sembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció 
a les Persones amb Dependència a la comarca de l’Alt 
Camp i amb data d’1 de febrer,

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

– Del total de persones beneficiàries amb la prestació de 
serveis de prevenció de les situacions de dependència i 
els de promoció de l’autonomia personal quantes estan 
encara esperant rebre la prestació? Quantes d’aquestes es 
troben fora de termini?

– Del total de persones beneficiàries amb prestació de 
servei de teleassistència quantes estan encara esperant 
rebre la prestació? Quantes d’aquestes es troben fora de 
termini?

– Del total de persones beneficiàries amb prestació de 
servei d’ajuda a domicili quantes estan encara esperant 
rebre la prestació? Quantes d’aquestes es troben fora de 
termini?

– Del total de persones beneficiàries amb prestació 
d’atenció a les necessitats de la llar quantes estan encara 
esperant rebre la prestació? Quantes d’aquestes es troben 
fora de termini?

– Del total de persones beneficiàries amb prestació 
d’atencions personals quantes estan encara esperant re-
bre la prestació? Quantes d’aquestes es troben fora de 
termini?

– D’aquestes quantes tenen prestació de residència de 
persones grans en situació de dependència? I quantes de 
centre d’atenció a persones en situació de dependència, 
per raó dels diferents tipus de discapacitat?

– Del total de persones beneficiàries amb prestació en 
aquesta comarca quantes tenen prestació de prestació 
econòmica vinculada al servei?

– Del total de persones beneficiàries amb prestació en 
aquesta comarca quantes tenen prestació de prestació 
econòmica per a atencions a l’entorn familiar i suport a 
cuidadors no professionals?

– Del total de persones beneficiàries amb prestació en 
aquesta comarca quantes tenen prestació econòmica 
d’assistència personal?

– Del total de persones beneficiàries amb prestació en 
aquesta comarca quantes tenen altres tipus de prestaci-
ons? Quines són aquestes prestacions? (es demana quan-
tificades)

Es demana informació desglossada per graus i nivells i 
per municipis.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2011

Rafael López i Rueda

El diputat Rafael López i Rueda, del GP del Partit Po-
pular de Catalunya, ha formulat exactament la mateixa 
pregunta al Govern a respondre per escrit per a diferents 
comarques. Tot seguit s’indiquen les comarques amb el 
número de tramitació corresponent (admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 01.03.2011).

314-01631/09 Alt Empordà
314-01643/09 Alt Penedès
314-01655/09 Alt Urgell
314-01667/09 Alta Ribagorça
314-01688/09 Anoia
314-01700/09 Bages
314-01712/09 Baix Camp
314-01724/09 Baix Ebre
314-01736/09 Baix Empordà
314-01748/09 Baix Llobregat
314-01760/09 Baix Penedès
314-01772/09 Barcelonès
314-01784/09 Berguedà
314-01796/09 Cerdanya
314-01808/09 Conca de Barberà
314-01820/09 Garraf
314-01832/09 Garrigues
314-01844/09 Garrotxa
314-01856/09 Gironès
314-01868/09 Montsià
314-01880/09 Noguera
314-01415/09 Osona
314-01427/09 Pallars Jussà
314-01439/09 Pallars Sobirà
314-01450/09 Pla de l’Estany
314-01463/09 Pla d’Urgell
314-01475/09 Priorat
314-01487/09 Ribera d’Ebre
314-01499/09 Ripollès
314-01511/09 Segarra
314-01523/09 Segrià

Fascicle segon
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314-01632/09 Alt Empordà
314-01644/09 Alt Penedès
314-01656/09 Alt Urgell
314-01668/09 Alta Ribagorça
314-01689/09 Anoia
314-01701/09 Bages
314-01713/09 Baix Camp
314-01725/09 Baix Ebre
314-01737/09 Baix Empordà
314-01749/09 Baix Llobregat
314-01761/09 Baix Penedès
314-01773/09 Barcelonès
314-01785/09 Berguedà
314-01797/09 Cerdanya
314-01809/09 Conca de Barberà
314-01821/09 Garraf
314-01833/09 Garrigues
314-01845/09 Garrotxa
314-01857/09 Gironès
314-01869/09 Montsià
314-01881/09 Noguera
314-01416/09 Osona
314-01428/09 Pallars Jussà
314-01440/09 Pallars Sobirà
314-01451/09 Pla de l’Estany
314-01464/09 Pla d’Urgell
314-01476/09 Priorat
314-01488/09 Ribera d’Ebre
314-01500/09 Ripollès
314-01512/09 Segarra
314-01524/09 Segrià
314-01536/09 Selva
314-01548/09 Solsonès
314-01560/09 Tarragonès
314-01572/09 Terra Alta
314-01584/09 Urgell
314-01596/09 Val d’Aran
314-01608/09 Vallès Occidental
314-01620/09 Vallès Oriental

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre de convenis especials de 
cuidadors no professionals de persones en 
situació de dependència, obligatoris i volun-
taris, resolts en data de l’1 de febrer de 2011 
amb relació a la Llei de l’Estat 39/2006, re-
lativa a la dependència, a cada municipi de 
l’Alt Camp
Tram. 314-01405/09

Formulació
Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

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

– Del total de persones beneficiàries amb prestació de 
centre de dia o de nit quantes estan encara esperant rebre 
la prestació? Quantes d’aquestes es troben fora de termini?

– Del total de persones beneficiàries amb prestació de 
centre de dia per a gent gran quantes estan encara espe-
rant rebre la prestació? Quantes d’aquestes es troben fora 
de termini?

– Del total de persones beneficiàries amb prestació de 
centre de dia per persones menors de 65 anys quantes es-
tan encara esperant rebre la prestació? Quantes d’aques-
tes es troben fora de termini?

– Del total de persones beneficiàries amb prestació de 
centre de dia d’atenció especialitzada quantes estan en-
cara esperant rebre la prestació? Quantes d’aquestes es 
troben fora de termini?

– Del total de persones beneficiàries amb prestació de 
centre de nit quantes estan encara esperant rebre la pres-
tació? Quantes d’aquestes es troben fora de termini?

– Del total de persones beneficiàries amb prestació de 
servei d’atenció residencial quantes estan encara espe-
rant rebre la prestació? Quantes d’aquestes es troben fora 
de termini?

– Del total de persones beneficiàries amb prestació de 
residència de persones grans en situació de dependència 
quantes estan encara esperant rebre la prestació? Quan-
tes d’aquestes es troben fora de termini?

– Del total de persones beneficiàries amb prestació de 
centre d’atenció a persones en situació de dependència, 
per raó dels diferents tipus de discapacitat quantes estan 
encara esperant rebre la prestació? Quantes d’aquestes es 
troben fora de termini?

– Del total de persones beneficiàries amb la prestació 
econòmica vinculada al servei quantes estan encara es-
perant rebre la prestació? Quantes d’aquestes es troben 
fora de termini?

– Del total de persones beneficiàries amb la prestació eco-
nòmica per a atencions a l’entorn familiar i suport a cuida-
dors no professionals quantes estan encara esperant rebre 
la prestació? Quantes d’aquestes es troben fora de termini?

– Del total de persones beneficiàries amb la prestació 
econòmica d’assistent personal quantes estan encara es-
perant rebre la prestació? Quantes d’aquestes es troben 
fora de termini?

– Del total de persones beneficiàries amb altres tipus de 
prestacions quantes estan encara esperant rebre la pres-
tació? Quantes d’aquestes es troben fora de termini? (es 
demana informació quantificada per tipus de prestació).

Es demana informació desglossada per graus i nivells i 
per municipis.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2011

Rafael López i Rueda

El diputat Rafael López i Rueda, del GP del Partit Po-
pular de Catalunya, ha formulat exactament la mateixa 
pregunta al Govern a respondre per escrit per a diferents 
comarques. Tot seguit s’indiquen les comarques amb el 
número de tramitació corresponent (admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 01.03.2011).
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les disposicions, les obligacions reco-
negudes i les obligacions pagades del 2007 
fins al gener del 2011 amb relació a l’aplica-
ció i a l’execució econòmica i pressupostà-
ria de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la 
dependència, a cada municipi de l’Alt Camp
Tram. 314-01406/09

Formulació
Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

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

Respecte a l’aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de de-
sembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció 
a les Persones amb Dependència a la comarca de l’Alt 
Camp i a la seva execució econòmica i pressupostària

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamentari: 

– Quines són les disposicions durant l’any 2007?

– Quines són les obligacions reconegudes durant l’any 
2007?

– Quines són les obligacions pagades durant l’any 2007?

– Quines són les disposicions durant l’any 2008?

– Quines són les obligacions reconegudes durant l’any 
2008?

– Quines són les obligacions pagades durant l’any 2008?

– Quines són les disposicions durant l’any 2009?

– Quines són les obligacions reconegudes durant l’any 
2009?

– Quines són les obligacions pagades durant l’any 2009?

– Quines són les disposicions durant l’any 2010?

– Quines són les obligacions reconegudes durant l’any 
2010?

– Quines són les obligacions pagades durant l’any 2010?

– Quines són les disposicions el gener de 2011?

– Quines són les obligacions reconegudes el gener de 
2011?

– Quines són les obligacions pagades el gener de 2011?

Es demana informació desglossada per municipis.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2011

Rafael López i Rueda

El diputat Rafael López i Rueda, del GP del Partit Po-
pular de Catalunya, ha formulat exactament la mateixa 
pregunta al Govern a respondre per escrit per a diferents 
comarques. Tot seguit s’indiquen les comarques amb el 
número de tramitació corresponent (admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 01.03.2011).

Respecte a l’aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de de-
sembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció 
a les Persones amb Dependència a la comarca de l’Alt 
Camp,

Interessa saber a aquest diputat i el seu Grup Parlamentari: 

– Quants convenis especials de cuidadors no professio-
nals de persones en situació de dependència obligatoris 
es troben resolts a data d’1 de febrer de 2011?

– Quants convenis especials de cuidadors no professio-
nals de persones en situació de dependència voluntaris 
es troben resolts a data d’1 de febrer de 2011?

Es demana informació desglossada per municipis.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2011

Rafael López i Rueda

El diputat Rafael López i Rueda, del GP del Partit Po-
pular de Catalunya, ha formulat exactament la mateixa 
pregunta al Govern a respondre per escrit per a diferents 
comarques. Tot seguit s’indiquen les comarques amb el 
número de tramitació corresponent (admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 01.03.2011).

314-01633/09 Alt Empordà
314-01645/09 Alt Penedès
314-01657/09 Alt Urgell
314-01669/09 Alta Ribagorça
314-01690/09 Anoia
314-01702/09 Bages
314-01714/09 Baix Camp
314-01726/09 Baix Ebre
314-01738/09 Baix Empordà
314-01750/09 Baix Llobregat
314-01762/09 Baix Penedès
314-01774/09 Barcelonès
314-01786/09 Berguedà
314-01798/09 Cerdanya
314-01810/09 Conca de Barberà
314-01822/09 Garraf
314-01834/09 Garrigues
314-01846/09 Garrotxa
314-01858/09 Gironès
314-01870/09 Montsià
314-01882/09 Noguera
314-01417/09 Osona
314-01429/09 Pallars Jussà
314-01441/09 Pallars Sobirà
314-01452/09 Pla de l’Estany
314-01465/09 Pla d’Urgell
314-01477/09 Priorat
314-01489/09 Ribera d’Ebre
314-01501/09 Ripollès
314-01513/09 Segarra
314-01525/09 Segrià
314-01537/09 Selva
314-01549/09 Solsonès
314-01561/09 Tarragonès
314-01573/09 Terra Alta
314-01585/09 Urgell
314-01597/09 Val d’Aran
314-01609/09 Vallès Occidental
314-01621/09 Vallès Oriental
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Respecte a l’aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de de-
sembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció 
a les Persones amb Dependència a la comarca de l’Alt 
Camp,

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

– Quin és el termini mitjà a 1 de febrer de 2011 des de 
la sol·licitud fins a la realització de les valoracions en 
aquesta comarca?

– Quin és el termini mitjà a 1 de febrer de 2011 des de 
la valoració fins a la realització del PIA en aquesta co-
marca?

– Quin és el termini mitjà a 1 de febrer de 2011 des de la 
realització del PIA fins a la prestació efectiva del servei o 
de la prestació econòmica en aquesta comarca?

Es demana informació desglossada per municipis.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2011

Rafael López i Rueda

El diputat Rafael López i Rueda, del GP del Partit Po-
pular de Catalunya, ha formulat exactament la mateixa 
pregunta al Govern a respondre per escrit per a diferents 
comarques. Tot seguit s’indiquen les comarques amb el 
número de tramitació corresponent (admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 01.03.2011).

314-01635/09 Alt Empordà
314-01647/09 Alt Penedès
314-01659/09 Alt Urgell
314-01671/09 Alta Ribagorça
314-01692/09 Anoia
314-01704/09 Bages
314-01716/09 Baix Camp
314-01728/09 Baix Ebre
314-01740/09 Baix Empordà
314-01752/09 Baix Llobregat
314-01764/09 Baix Penedès
314-01776/09 Barcelonès
314-01788/09 Berguedà
314-01800/09 Cerdanya
314-01812/09 Conca de Barberà
314-01824/09 Garraf
314-01836/09 Garrigues
314-01848/09 Garrotxa
314-01860/09 Gironès
314-01872/09 Montsià
314-01884/09 Noguera
314-01419/09 Osona
314-01431/09 Pallars Jussà
314-01443/09 Pallars Sobirà
314-01455/09 Pla de l’Estany
314-01467/09 Pla d’Urgell
314-01479/09 Priorat
314-01491/09 Ribera d’Ebre
314-01503/09 Ripollès
314-01515/09 Segarra
314-01527/09 Segrià
314-01539/09 Selva
314-01551/09 Solsonès
314-01563/09 Tarragonès

314-01634/09 Alt Empordà
314-01646/09 Alt Penedès
314-01658/09 Alt Urgell
314-01670/09 Alta Ribagorça
314-01691/09 Anoia
314-01703/09 Bages
314-01715/09 Baix Camp
314-01727/09 Baix Ebre
314-01739/09 Baix Empordà
314-01751/09 Baix Llobregat
314-01763/09 Baix Penedès
314-01775/09 Barcelonès
314-01787/09 Berguedà
314-01799/09 Cerdanya
314-01811/09 Conca de Barberà
314-01823/09 Garraf
314-01835/09 Garrigues
314-01847/09 Garrotxa
314-01859/09 Gironès
314-01871/09 Montsià
314-01883/09 Noguera
314-01418/09 Osona
314-01430/09 Pallars Jussà
314-01442/09 Pallars Sobirà
314-01453/09 Pla de l’Estany
314-01466/09 Pla d’Urgell
314-01478/09 Priorat
314-01490/09 Ribera d’Ebre
314-01502/09 Ripollès
314-01514/09 Segarra
314-01526/09 Segrià
314-01538/09 Selva
314-01550/09 Solsonès
314-01562/09 Tarragonès
314-01574/09 Terra Alta
314-01586/09 Urgell
314-01598/09 Val d’Aran
314-01610/09 Vallès Occidental
314-01622/09 Vallès Oriental

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el termini mitjà, en data de l’1 de fe-
brer de 2011, de valoració del grau de de-
pendència, d’execució del pla individual 
d’atenció i de prestació efectiva del servei 
o de prestació econòmica, amb relació a la 
Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la depen-
dència, a cada municipi de l’Alt Camp
Tram. 314-01407/09

Formulació
Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 141 i 144 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent pregunta per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita: 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius del nomenament frustrat 
del secretari de Seguretat
Tram. 314-01674/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 2961 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alter-
nativa (ICV-EUiA), d’acord amb allò que preveu l’article 
144 del Reglament de la Cambra, formula la següent pre-
gunta per tal que sigui contestada per escrit.

– Quina explicació dóna el Conseller d’Interior al nome-
nament frustrat del senyor Xavier Crespo com a Secre-
tari de Seguretat?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius del Servei Català de Trànsit 
per a fixar el límit de velocitat a 120 km/h a 
la B-23 entre Sant Feliu de Llobregat i Mo-
lins de Rei
Tram. 314-01675/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 2962 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alter-
nativa (ICV-EUiA), d’acord amb allò que preveu l’article 
144 del Reglament de la Cambra, formula la següent pre-
gunta per tal que sigui contestada per escrit.

– Per quins motius el Servei Català de Trànsit va fixar 
com a nova velocitat pel tram de la B-23 entre Sant Feliu 
de Llobregat i Molins de Rei els 120 km per hora quan 
abans de la creació de la zona 80 la velocitat màxima 
permesa era de 100 km hora?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

314-01575/09 Terra Alta
314-01587/09 Urgell
314-01599/09 Val d’Aran
314-01611/09 Vallès Occidental
314-01623/09 Vallès Oriental

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les declaracions del conseller d’Interi-
or del 17 de febrer de 2011 i sobre els motius 
pels quals Xavier Crespo no ha estat nome-
nat secretari de Seguretat
Tram. 314-01673/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 2960 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alter-
nativa (ICV-EUiA), d’acord amb allò que preveu l’article 
144 del Reglament de la Cambra, formula la següent pre-
gunta per tal que sigui contestada per escrit.

El Conseller d’Interior Felip Puig va manifestar en la 
seva compareixença parlamentària del dia 17 de febrer. 
«No hi ha cas Crespo»; «No insisteixin en aquest tema  
–és un suggeriment, eh?– perquè veuran el senyor Cres-
po ben aviat de secretari de Seguretat». El dia 21 de fe-
brer, quatre dies després, el senyor Xavier Crespo ha re-
nunciat a ser nomenat Secretari de Seguretat. Quins són 
els motius pels que el Conseller d’Interior no va dir la 
veritat a la Comissió d’Interior i per quina raó no ha estat 
nomenat el senyor Crespo com a Secretari de Seguretat?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat
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zona 80, el matí del dia 22 de febrer, segons va informar 
TV3?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la reducció del temps per a accedir a 
Barcelona arran de la supressió del límit de 
velocitat a 80 km/h
Tram. 314-01678/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 2965 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alter-
nativa (ICV-EUiA), d’acord amb allò que preveu l’article 
144 del Reglament de la Cambra, formula la següent pre-
gunta per tal que sigui contestada per escrit.

– Quines són, desglossades per trams, segons el Servei 
Català de Trànsit, les reduccions de temps experimenta-
des pels vehicles en els accessos a Barcelona, després de 
la supressió de la zona 80?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el cost de l’aplicació de la Llei 
28/2010, de modificació de l’article 6 del text 
refós de la Llei de protecció dels animals, 
l’impacte econòmic en el sector i els ajuts 
per als afectats
Tram. 314-01679/09

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 2968 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius per a no fer cas dels ad-
vertiments del grup parlamentari ICV-EUiA i 
dels ajuntaments afectats amb relació a la 
decisió de fixar la velocitat a 120 km/h a la 
carretera B-23 entre Sant Feliu de Llobregat 
i Molins de Rei
Tram. 314-01676/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 2963 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alter-
nativa (ICV-EUiA), d’acord amb allò que preveu l’article 
144 del Reglament de la Cambra, formula la següent pre-
gunta per tal que sigui contestada per escrit.

– Per què no va fer cas el Conseller d’Interior dels ad-
vertiments del Grup parlamentari d’ICV-EUIA i dels 
ajuntaments afectats en relació a l’error que s’anava a 
cometre al pujar la velocitat de 120 km hora en el tram 
de la B-23 entre Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei, 
i que va haver de ser corregit pel Ministeri de Foment?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la causa dels dubtes provocats per la 
nova senyalització que substituïa el límit de 
velocitat de 80 km/h a Molins de Rei el 22 de 
febrer del 2011
Tram. 314-01677/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 2964 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

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

– Quina va ser, segons el Servei Català de Trànsit, la cau-
sa dels dubtes provocats a molts conductors a l’alçada de 
Molins de Rei per la nova senyalització que substituïa la 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el pressupost per a l’aplicació de la 
Llei 28/2010, del 3 d’agost, de modificació 
de l’article 6 del text refós de la Llei de pro-
tecció dels animals i la destinació d’una par-
tida en els pressupostos del 2011
Tram. 314-01681/09

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 2970 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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 el Govern assignat un pressupost per fer front a 
les despeses derivades de l’aplicació Llei 28/2010, del 3 
d’agost, de modificació de l’article 6 del text refós de la 
Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legis-
latiu 2/2008? En cas afirmatiu, quin és l’import d’aquest 
pressupost?

– Té previst el Govern incorporar en el projecte de pres-
supostos de la Generalitat per l’any 2011 una partida 
pressupostària destinada a l’aplicació de la Llei 28/2010, 
del 3 d’agost, de modificació de l’article 6 del text refós 
de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2008?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC

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

– Ha quantificat el Govern de la Generalitat el cost de 
l’aplicació de la Llei 28/2010, del 3 d’agost, de modifica-
ció de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, per la que 
es prohibeixen les curses de braus a Catalunya?

– Ha quantificat el Govern l’impacte econòmic en el sec-
tor l’aplicació de la Llei 28/2010, del 3 d’agost, de modi-
ficació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció 
dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008?

– Ha previst el Govern algun tipus de indemnitzacions 
pels afectats per la Llei 28/2010, del 3 d’agost, de modi-
ficació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció 
dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008? En 
cas afirmatiu, quin és el tipus de indemnització?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la moratòria legal d’entrada en vigor 
de la Llei 28/2010, de modificació de l’article 
6 del text refós de la Llei de protecció dels 
animals
Tram. 314-01680/09

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 2969 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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: 

– El Govern té previst aplicar la Llei 28/2010, del 3 
d’agost, de modificació de l’article 6 del text refós de la 
Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legis-
latiu 2/2008 en la data prevista per la moratòria?

– Preveu el Govern ampliar la moratòria legal prevista 
a la Llei 28/2010, del 3 d’agost, de modificació de l’arti-
cle 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 pel que fa la seva 
entrada en vigor?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC
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– Ha sol·licitat l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat a 
la Generalitat la signatura d’un conveni o acord que con-
creti el repartiment entre ambdues administracions de la 
part del finançament que els hi correspon en relació al 
projecte de soterrament de la línia ferroviària al seu pas 
per Sant Feliu de Llobregat, a partir del Conveni signat 
amb el Ministeri de Foment l’any 2006?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’assistència del secretari general de 
la Presidència a la reunió del Govern del 22 
de febrer de 2011
Tram. 314-01887/09

Formulació
Laia Bonet Rull, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 3188 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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 22 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, 23 de febrer de 2011

Laia Bonet Rull
Portaveu adjunta del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el conveni amb l’Ajuntament de Sant 
Feliu de Llobregat per al repartiment del fi-
nançament de les obres de soterrament de 
la línia ferroviària a Sant Feliu de Llobregat 
(Baix Llobregat)
Tram. 314-01885/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 3182 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alter-
nativa (ICV-EUiA), d’acord amb allò que preveu l’article 
144 del Reglament de la Cambra, formula la següent pre-
gunta per tal que siguin contestada per escrit.

El Conveni sobre el soterrament de la línia ferroviària al 
seu pas pel nucli urbà de Sant Feliu de Llobregat signat 
l’any 2006 entre el Ministeri de Foment, el Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat 
i l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, preveia que 
el finançament de l’obra anés a càrrec el cinquanta per 
cent del Ministeri i el cinquanta per cent restant de la 
Generalitat i l’Ajuntament. Ha signat la Generalitat algun 
conveni o acord amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Llo-
bregat concretant el repartiment del cinquanta per cent 
que els hi pertoca segons el Conveni, i en cas, de que no 
s’hagi signat, per quins motius no s’ha fet durant els més 
de quatre anys transcorreguts?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la sol·licitud de l’Ajuntament de Sant 
Feliu de Llobregat de signatura d’un conve-
ni per al repartiment del finançament de les 
obres de soterrament de la línia ferroviària a 
Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 314-01886/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 3183 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

Jaume Bosch i Mestres, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alter-
nativa (ICV-EUiA), d’acord amb allò que preveu l’article 
144 del Reglament de la Cambra, formula la següent pre-
gunta per tal que sigui contestada per escrit.
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Pregunta al Govern a respondre per es-
crit sobre el departament responsable de 
les voladures del 15 de febrer de 2011 a les 
obres de la línia 9 del metro que van causar 
danys a habitatges de la zona
Tram. 314-01890/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3191 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

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

El passat dia 15 de febrer unes voladures de les obres de 
la línia 9 al carrer Mandri van causar danys a diversos 
habitatges de la zona.

– Quin és el Departament responsable d’aquests fets, el 
d’Economia, del qual depèn Gisa o el de Territori i Sos-
tenibilitat del qual depenen les obres de la línia 9?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions del departament res-
ponsable de les voladures del 15 de febrer 
de 2011 a les obres de la línia 9 del metro 
que van causar danys a habitatges de la zo-
na
Tram. 314-01891/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3192 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el trasllat dels equips de les instal-
lacions esportives de Magòria, al districte 
de Sants-Montjuïc, a Barcelona
Tram. 314-01888/09

Formulació
Joan Ferran i Serafini, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 3189 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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: 

– Quan pensa la Secretaria General de l’Esport dur a 
terme el trasllat dels equips usuaris de les instal·lacions 
de Magòria ubicades al districte de Sants-Montjuïc de la 
ciutat de Barcelona?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Joan Ferran Serafini
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions previstes als espais 
esportius de Magòria, al districte de Sants-
Montjuïc, a Barcelona
Tram. 314-01889/09

Formulació
Joan Ferran i Serafini, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 3190 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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: 

– Quin calendari i quines actuacions té previst el Go-
vern de la Generalitat en els espais dels actuals camps 
d’esports de Magòria al districte de Sants-Montjuïc de la 
ciutat de Barcelona?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Joan Ferran Serafini
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el càrrec dels costos dels desperfec-
tes en els habitatges afectats per les vola-
dures a les obres de la línia 9 del metro del 
15 de febrer de 2011
Tram. 314-01893/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 3194 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

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

El passat dia 15 de febrer unes voladures de les obres de 
la línia 9 al carrer Mandri van causar danys a diversos 
habitatges de la zona.

– Qui es farà càrrec dels costos d’aquests desperfectes?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les voladures de les obres de la línia 
9 del metro
Tram. 314-01894/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 3195 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

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

El passat dia 15 de febrer unes voladures de les obres de 
la línia 9 al carrer Mandri van causar danys a diversos 
habitatges de la zona.

– Quan va tenir coneixement el Govern d’aquesta fets? 
Quan se’n va assabentar el Departament d’Economia i 
coneixement? Quan se’n va assabentar el Departament 
de Territori i Sostenibilitat?

El passat dia 15 de febrer unes voladures de les obres de 
la línia 9 al carrer Mandri van causar danys a diversos 
habitatges de la zona.

– Quina va ser l’actuació del Departament responsable 
davant els fets?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures de seguretat per a evitar 
que es repeteixin danys com els provocats 
arran de les voladures a les obres de la línia 
9 del metro del 15 de febrer de 2011
Tram. 314-01892/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 3193 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

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

El passat dia 15 de febrer unes voladures de les obres de 
la línia 9 al carrer Mandri van causar danys a diversos 
habitatges de la zona.

– Quines mesures de seguretat es prendran per tal que no 
es torni a repetir aquesta situació?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC



9 de març de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 34

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 59

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els representants de la Generalitat 
en els comitès d’avaluació i seguiment dels 
projectes d’intervenció integral als barris
Tram. 314-01896/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 3197 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

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

– Quins representants de la Generalitat assisteixen als 
Comitès d’Avaluació i Seguiment dels projectes d’inter-
venció integral dels barris?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les despeses de formació de la nova 
promoció dels Mossos d’Esquadra
Tram. 314-01897/09

Formulació
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 3204 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

Joaquim Llena i Cortina, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

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

– El Conseller d’Interior va anunciar en seu parlamentà-
ria la retallada d’un 25% de la nova promoció de Mos-
sos d’Esquadra, passant així de 800 a 600 nous Mossos  
d’Esquadra. Tot tenint en compte que les tasques de 
formació que inclouen les infraestructures que utilitza 
l’escola de policia, els materials i els formadors són des-
peses fixes, quin és el cost individualitzat que s’estalvia 

– Què estableix el protocol d’actuació i d’informació en 
aquests casos? A quin Departament ha d’informar Gisa 
en primera instància?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la comunicació amb els afectats per 
les voladures de les obres de la línia 9 del 
metro
Tram. 314-01895/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 3196 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

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

El passat dia 15 de febrer unes voladures de les obres de 
la línia 9 al carrer Mandri van causar danys a diversos 
habitatges de la Zona.

– S’ha posat el Govern en contacte amb els propietaris 
afectats?

– En cas afirmatiu, qui? quan?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les limitacions de la velocitat a la car-
retera C-32
Tram. 314-01899/09

Formulació
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 3206 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

Joaquim Llena i Cortina, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Fruit de les decisions presses pel Conseller d’Interior en 
matèria de velocitat en el accessos a Barcelona i a altres 
ciutats de l’àrea metropolitana, interessa saber a aquest 
diputat i al seu Grup Parlamentari: 

Respecte a la via coneguda com C-32: 

– Quines eren les zones afectades per la limitació de 
circular a més de 80 km/h, a data 1 de gener de 2010?, 
especificant els punts quilomètrics que estaven afectats.

– Quines eren les zones afectades per la limitació de cir-
cular a més de 100 km/h, a data 1 de gener de 2010?, 
especificant els punts quilomètrics que estaven afectats.

– Quines eren les zones d’aquesta via en les que el límit 
de velocitat autoritzada era de 120 km/h?

– Quines han estat les zones afectades per les variacions 
de velocitat decidides pel Govern de la Generalitat, tot 
indicant els punts quilomètrics que s’han vist afectats 
pels canvis? És a dir especificant origen i final (punts 
quilomètrics) de la zona de limitació a 80 km/h, de la 
zona de limitació a 100 km/h i de la zona de limitació 
de 120 km/h.

– Quin ha estat el cost del conjunt d’actuacions en aques-
ta via, incloent les rectificacions que s’han tingut que fer 
en matèria de senyalització d’aquestes, tot especificant 
els conceptes i aclarint si a més hi ha hagut despesa de 
l’Administració General de L’Estat o d’altres administra-
cions?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC

la Generalitat de Catalunya per cada Mosso d’Esquadra 
que no es formarà en la nova promoció?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les limitacions de la velocitat a la car-
retera C-31
Tram. 314-01898/09

Formulació
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 3205 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

Joaquim Llena i Cortina, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Fruit de les decisions presses pel Conseller d’Interior en 
matèria de velocitat en el accessos a Barcelona i a altres 
ciutats de l’àrea metropolitana, interessa saber a aquest 
diputat i al seu Grup Parlamentari: 

Respecte a la via coneguda com C-31: 

– Quines eren les zones afectades per la limitació de 
circular a més de 80 km/h, a data 1 de gener de 2010?, 
especificant els punts quilomètrics que estaven afectats.

– Quines eren les zones afectades per la limitació de cir-
cular a més de 100 km/h, a data 1 de gener de 2010?, 
especificant els punts quilomètrics que estaven afectats.

– Quines eren les zones d’aquesta via en les que el límit 
de velocitat autoritzada era de 120 km/h?

– Quines han estat les zones afectades per les variacions 
de velocitat decidides pel Govern de la Generalitat, tot 
indicant els punts quilomètrics que s’han vist afectats 
pels canvis. És a dir especificant origen i final (punts 
quilomètrics) de la zona de limitació a 80 km/h, de la 
zona de limitació a 100 km/h i de la zona de limitació 
de 120 km/h.

– Quin ha estat el cost del conjunt d’actuacions en aques-
ta via, incloent les rectificacions que s’han tingut que fer 
en matèria de senyalització d’aquestes, tot especificant 
els conceptes i aclarint si a més hi ha hagut despesa de 
l’Administració General de L’Estat o d’altres administra-
cions?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les limitacions de la velocitat a la car-
retera B-23
Tram. 314-01901/09

Formulació
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 3208 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

Joaquim Llena i Cortina, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Fruit de les decisions presses pel Conseller d’Interior en 
matèria de velocitat en el accessos a Barcelona i a altres 
ciutats de l’àrea metropolitana, interessa saber a aquest 
diputat i al seu Grup Parlamentari: 

Respecte a la via coneguda com B-23: 

– Quines eren les zones afectades per la limitació de 
circular a més de 80 km/h, a data 1 de gener de 2010?, 
especificant els punts quilomètrics que estaven afectats.

– Quines eren les zones afectades per la limitació de cir-
cular a més de 100 km/h, a data 1 de gener de 2010?, 
especificant els punts quilomètrics que estaven afectats.

– Quines eren les zones d’aquesta via en les que el límit 
de velocitat autoritzada era de 120 km/h?

– Quines han estat les zones afectades per les variacions 
de velocitat decidides pel Govern de la Generalitat?, tot 
indicant els punts quilomètrics que s’han vist afectats 
pels canvis. És a dir especificant origen i final (punts 
quilomètrics) de la zona de limitació a 80 km/h, de la 
zona de limitació a 100 km/h i de la zona de limitació 
de 120 km/h.

– Quin ha estat el cost del conjunt d’actuacions en aques-
ta via, incloent les rectificacions que s’han tingut que fer 
en matèria de senyalització d’aquestes, tot especificant 
els conceptes i aclarint si a més hi ha hagut despesa de 
l’Administració General de L’Estat o d’altres administra-
cions?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les limitacions de la velocitat a l’au-
tovia A-2
Tram. 314-01900/09

Formulació
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 3207 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

Joaquim Llena i Cortina, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Fruit de les decisions presses pel Conseller d’Interior en 
matèria de velocitat en el accessos a Barcelona i a altres 
ciutats de l’àrea metropolitana, interessa saber a aquest 
diputat i al seu Grup Parlamentari: 

Respecte a la via coneguda com A-2: 

– Quines eren les zones afectades per la limitació de 
circular a més de 80 km/h, a data 1 de gener de 2010?, 
especificant els punts quilomètrics que estaven afectats.

– Quines eren les zones afectades per la limitació de cir-
cular a més de 100 km/h, a data 1 de gener de 2010?, 
especificant els punts quilomètrics que estaven afectats.

– Quines eren les zones d’aquesta via en les que el límit 
de velocitat autoritzada era de 120 km/h?

– Quines han estat les zones afectades per les variacions 
de velocitat decidides pel Govern de la Generalitat?, tot 
indicant els punts quilomètrics que s’han vist afectats 
pels canvi. És a dir especificant origen i final (punts qui-
lomètrics) de la zona de limitació a 80 km/h, de la zona 
de limitació a 100 km/h i de la zona de limitació de 120 
km/h.

– Quin ha estat el cost del conjunt d’actuacions en aques-
ta via, incloent les rectificacions que s’han tingut que fer 
en matèria de senyalització d’aquestes, tot especificant 
els conceptes i aclarint si a més hi ha hagut despesa de 
l’Administració General de L’Estat o d’altres administra-
cions?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC



9 de març de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 34

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 62

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les limitacions de la velocitat a la car-
retera B-20
Tram. 314-01903/09

Formulació
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 3210 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

Joaquim Llena i Cortina, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Fruit de les decisions presses pel Conseller d’Interior en 
matèria de velocitat en el accessos a Barcelona i a altres 
ciutats de l’àrea metropolitana, interessa saber a aquest 
diputat i al seu Grup Parlamentari: 

Respecte a la via coneguda com B-20: 

– Quines eren les zones afectades per la limitació de 
circular a més de 80 km/h, a data 1 de gener de 2010?, 
especificant els punts quilomètrics que estaven afectats.

– Quines eren les zones afectades per la limitació de cir-
cular a més de 100 km/h, a data 1 de gener de 2010?, 
especificant els punts quilomètrics que estaven afectats.

– Quines eren les zones d’aquesta via en les que el límit 
de velocitat autoritzada era de 120 km/h?

– Quines han estat les zones afectades per les variacions 
de velocitat decidides pel Govern de la Generalitat?, tot 
indicant els punts quilomètrics que s’han vist afectats 
pels canvis. És a dir especificant origen i final (punts 
quilomètrics) de la zona de limitació a 80 km/h, de la 
zona de limitació a 100 km/h i de la zona de limitació 
de 120 km/h.

– Quin ha estat el cost del conjunt d’actuacions en aques-
ta via, incloent les rectificacions que s’han tingut que fer 
en matèria de senyalització d’aquestes, tot especificant 
els conceptes i aclarint si a més hi ha hagut despesa de 
l’Administració General de L’Estat o d’altres administra-
cions?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les limitacions de la velocitat a la car-
retera B-10
Tram. 314-01902/09

Formulació
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 3209 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

Joaquim Llena i Cortina, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Fruit de les decisions presses pel Conseller d’Interior en 
matèria de velocitat en el accessos a Barcelona i a altres 
ciutats de l’àrea metropolitana, interessa saber a aquest 
diputat i al seu Grup Parlamentari: 

Respecte a la via coneguda com B-10: 

– Quines eren les zones afectades per la limitació de 
circular a més de 80 km/h, a data 1 de gener de 2010?, 
especificant els punts quilomètrics que estaven afectats.

– Quines eren les zones afectades per la limitació de cir-
cular a més de 100 km/h, a data 1 de gener de 2010?, 
especificant els punts quilomètrics que estaven afectats.

– Quines eren les zones d’aquesta via en les que el límit 
de velocitat autoritzada era de 120 km/h?

– Quines han estat les zones afectades per les variacions 
de velocitat decidides pel Govern de la Generalitat?, tot 
indicant els punts quilomètrics que s’han vist afectats 
pels canvis. És a dir especificant origen i final (punts 
quilomètrics) de la zona de limitació a 80 km/h, de la 
zona de limitació a 100 km/h i de la zona de limitació 
de 120 km/h.

– Quin ha estat el cost del conjunt d’actuacions en aques-
ta via, incloent les rectificacions que s’han tingut que fer 
en matèria de senyalització d’aquestes, tot especificant 
els conceptes i aclarint si a més hi ha hagut despesa de 
l’Administració General de L’Estat o d’altres administra-
cions?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les limitacions de la velocitat a la car-
retera C-16
Tram. 314-01905/09

Formulació
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 3212 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

Joaquim Llena i Cortina, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Fruit de les decisions presses pel Conseller d’Interior en 
matèria de velocitat en el accessos a Barcelona i a altres 
ciutats de l’àrea metropolitana, interessa saber a aquest 
diputat i al seu Grup Parlamentari: 

Respecte a la via coneguda com C-16: 

– Quines eren les zones afectades per la limitació de 
circular a més de 80 km/h, a data 1 de gener de 2010?, 
especificant els punts quilomètrics que estaven afectats.

– Quines eren les zones afectades per la limitació de cir-
cular a més de 100 km/h, a data 1 de gener de 2010?, 
especificant els punts quilomètrics que estaven afectats.

– Quines eren les zones d’aquesta via en les que el límit 
de velocitat autoritzada era de 120 km/h?

– Quines han estat les zones afectades per les variacions 
de velocitat decidides pel Govern de la Generalitat?, tot 
indicant els punts quilomètrics que s’han vist afectats 
pels canvis. És a dir especificant origen i final (punts 
quilomètrics) de la zona de limitació a 80 km/h, de la 
zona de limitació a 100 km/h i de la zona de limitació 
de 120 km/h.

– Quin ha estat el cost del conjunt d’actuacions en aques-
ta via, incloent les rectificacions que s’han tingut que fer 
en matèria de senyalització d’aquestes, tot especificant 
els conceptes i aclarint si a més hi ha hagut despesa de 
l’Administració General de L’Estat o d’altres administra-
cions?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les limitacions de la velocitat a la car-
retera B-22
Tram. 314-01904/09

Formulació
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 3211 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

Joaquim Llena i Cortina, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Fruit de les decisions presses pel Conseller d’Interior en 
matèria de velocitat en el accessos a Barcelona i a altres 
ciutats de l’àrea metropolitana, interessa saber a aquest 
diputat i al seu Grup Parlamentari: 

Respecte a la via coneguda com B-22: 

– Quines eren les zones afectades per la limitació de 
circular a més de 80 km/h, a data 1 de gener de 2010?, 
especificant els punts quilomètrics que estaven afectats.

– Quines eren les zones afectades per la limitació de cir-
cular a més de 100 km/h, a data 1 de gener de 2010?, 
especificant els punts quilomètrics que estaven afectats.

– Quines eren les zones d’aquesta via en les que el límit 
de velocitat autoritzada era de 120 km/h?

– Quines han estat les zones afectades per les variacions 
de velocitat decidides pel Govern de la Generalitat?, tot 
indicant els punts quilomètrics que s’han vist afectats 
pels canvis. És a dir especificant origen i final (punts 
quilomètrics) de la zona de limitació a 80 km/h, de la 
zona de limitació a 100 km/h i de la zona de limitació 
de 120 km/h.

– Quin ha estat el cost del conjunt d’actuacions en aques-
ta via, incloent les rectificacions que s’han tingut que fer 
en matèria de senyalització d’aquestes, tot especificant 
els conceptes i aclarint si a més hi ha hagut despesa de 
l’Administració General de L’Estat o d’altres administra-
cions?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC



9 de març de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 34

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 64

– Quina previsió de calendari té el Departament d’En-
senyament, un cop redactat el projecte, per a la licitació, 
adjudicació i construcció del nou centre?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Anna Simó i Castelló Marc Sanglas i Alcantarilla
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris defensats davant el Con-
sell Superior de Polítiques d’Immigració en 
la negociació del Fons de Suport a la Inte-
gració i al Reforç Educatiu
Tram. 314-01907/09

Formulació
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 3216 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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 negociació del Fondo de Apoyo a la Integración y al 
Refuerzo Educativo, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

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

– Quins criteris ha defensat el Govern al Consejo Superi-
or de políticas de inmigración en la negociació del Fon-
do de Apoyo a la Integración y al Refuerzo Educativo 
(FAIRE), pel que fa al repartiment entre CCAA?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari previst per a la licitació, 
adjudicació i construcció del nou institut es-
cola de Caldes de Montbui (Vallès Oriental)
Tram. 314-01906/09

Formulació
Anna Simó i Castelló, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 3214 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu, Marc Sanglas i Alcanta-
rilla, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 141 i 144 del Reglament del Parlament, presenten 
la pregunta següent sobre l’institut escola de Caldes de 
Montbui, per tal que els sigui contestada amb resposta 
escrita.

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

El 27 setembre de 2010 el Govern de la Generalitat va 
adjudicar provisionalment la redacció del projecte de 
construcció de l’institut escola El Calderí de Caldes de 
Montbui, per un import de 494.250 euros. L’empresa 
disposa de sis mesos per redactar el projecte a partir de 
l’adjudicació definitiva, que es va formalitzar el mes de 
novembre.

L’escola El Calderí de Caldes de Montbui, ubicada des 
de fa cinc cursos en mòduls prefabricats al barri Bu-
garai i adreçada a infants de primària, acollirà un cop 
s’hagi acabat el nou edifici alumnes de 3 a 16 anys, amb 
dues línies per curs i una capacitat per a 690 estudi-
ants (450 a primària i 240 a secundària). Ajuntament, 
escola i famílies han estat reclamant l’agilització del 
procés al departament d’Educació del govern català per 
la situació de provisionalitat i la demanda de places de 
secundària.

Si el curs 2013/14 no entra en funcionament l’institut-
escola, i per tant no es compleix la previsió feta fins 
ara pel Departament, Caldes de Montbui tindrà pro-
blemes per absorbir la demanda de places escolars en 
educació secundaria. Cal recordar que l’Institut Ma-
nolo Hugué ja disposa a les seves instal·lacions i des 
de fa tres cursos, d’un mòdul prefabricat, i que per al 
proper curs ja sortirà una primera promoció d’alum-
nes del Calderí que haurà de ser absorbida per un Ins-
titut que ja es troba al límit de la seva capacitat, i això 
malgrat que la previsió inicial del departament d’Edu-
cació era que pel proper curs 2011/2012 el Calderí co-
mencés ja a funcionar com a institut-escola amb una 
línia de 1r d’ESO.

El novembre passat es va adjudicar la redacció del pro-
jecte com a institut escola, l’equip d’arquitectes tenen 
fins el maig per redactar-lo, però hi ha rumors que la in-
versió es posposarà un parell d’anys més, quan l’escola ja 
fa cinc cursos que funciona en cargoleres.
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– Quin és el calendari específic de desplegament i execu-
ció del Decret 169/2010, de 16 de novembre?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris del Departament de Jus-
tícia relatius a les aplicacions informàtiques 
dels òrgans judicials
Tram. 314-01910/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 3219 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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 
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 criteris del Departament de Justícia res-
pecte els aplicatius informàtics dels òrgans judicials?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2011

Agnès Pardell i Veà
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les declaracions del conseller d’Inte-
rior del 17 de febrer de 2011 amb relació a la 
Unió Europea
Tram. 314-01911/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 3240 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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.

– Comparteix el Govern les afirmacions del Conseller 
d’Interior, Felip Puig, realitzades en la seva compa-

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la suspensió de la cirurgia cardíaca i 
d’altres serveis a l’Hospital Josep Trueta, de 
Girona
Tram. 314-01908/09

Formulació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 3217 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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 serveis 
de cirurgia cardíaca, per tal que li sigui contestada amb 
resposta escrita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 

El director territorial de Salut a Girona, en declaracions 
fetes a Radio Girona, ha afirmat que el departament es-
tudiarà la suspensió de la cirurgia cardíaca a l’hospital 
Josep Trueta. Aquest fet suposarà un pas enrere que 
afectarà no només als pacients, sino també als seus fami-
liars, que hauran de desplaçar-se a Barcelona per rebre 
una atenció que ara poden rebre a Girona.

– Quan està prevista fer aquesta suspensió de la cirurgia 
cardíaca a l’hospital Josep Trueta de Girona?

– L’hospital Josep Trueta està afectat per la suspensió 
d’altres serveis? Quins?

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2011

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari de desplegament i execu-
ció del Decret 169/2010, sobre estructura i 
organització de l’oficina judicial a Catalunya
Tram. 314-01909/09

Formulació
Agnès Pardell veà, del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 3218 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Interessa saber a aquesta diputada i al seu Grup Parla-
mentari: 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la no-sanció als conductors que su-
perin la velocitat màxima de 80 km/h on hi 
ha senyalització
Tram. 314-01913/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 3242 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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.

– Contempla el Govern la possibilitat de no sancionar els 
conductors que superin la velocitat màxima de 80 km 
per hora en aquelles vies on la senyalització indiqui de 
forma obligatòria aquesta velocitat màxima, tal com ha 
declarat als mitjans de comunicació el Director del Ser-
vei Català de Trànsit?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el cost dels canvis relatius a la veloci-
tat variable als accessos a Barcelona
Tram. 314-01914/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 3243 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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 és el cost total (incloses les despeses de senya-
lització i el cost de les hores de feina del personal) dels 
canvis realitzats pel Departament d’Interior en la veloci-
tat variable en els accessos a Barcelona?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

reixença parlamentaria del dia 17 de febrer en relació 
a la Unió Europea, quan va pronunciar frases com «A 
Brussel·les són molt llestos», «No és la veritat absoluta, 
Brussel·les. I menys quan legislen i “normativen” des de 
Brussel·les pensant en França, Alemanya, els països nòr-
dics, del centre d’Europa i no tenen present que aquest és 
un petit racó de la mediterrània», «Per tant jo no sacralit-
zaré el que digui Europa» o «Doncs no sacralitzo res, ni 
els vuitanta per hora, ni el que digui Europa» i considera 
que aquestes afirmacions reflecteixen la correcta relació 
institucional que ha de imperar entre la Generalitat de 
Catalunya i la Unió Europea?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les declaracions del director del Ser-
vei Català de Trànsit sobre la no-sanció per 
la superació de la velocitat màxima permesa
Tram. 314-01912/09

Formulació
Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 3241 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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 que declaracions del Director Ca-
talà de Trànsit afirmant que no es multarà si superen la 
velocitat màxima permesa contribueixen a difondre la 
necessitat que els conductors respectin la senyalització?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Jaume Bosch i Mestres
Diputat



9 de març de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 34

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 67

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris per a l’assignació dels re-
cursos econòmics per a la recerca i sobre la 
retallada prevista
Tram. 314-01917/09

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 3250 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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 criteris per l’assignació dels recursos 
econòmics en els centres de recerca i com afectarà la re-
tallada anunciada pel Govern?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2011

Marina Geli i Fàbregas
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els instruments de cooperació entre 
departaments en matèria d’universitats, re-
cerca i innovació
Tram. 314-01918/09

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 3251 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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 instruments de cooperació pel treball 
conjunt entre les àrees d’Universitats i Recerca amb In-
novació atès que estan adscrits a dos Departaments di-
ferents?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2011

Marina Geli i Fàbregas
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris del Departament d’Econo-
mia i Coneixement relatius als ajuts als estu-
diants universitaris
Tram. 314-01915/09

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 3248 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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: 

– Quins són els criteris del Govern, des del Departament 
Economia i Coneixement, per nou model de beques/sub-
vencions als estudiants universitaris, en general i en es-
pecial als repetidors?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2011

Marina Geli i Fàbregas
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris per a les assignacions 
pressupostàries per a les universitats del 
curs 2010-2011 i sobre la retallada prevista
Tram. 314-01916/09

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 3249 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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 criteris del Govern en relació a l’assig-
nació pressupostària, part fixa estructural, parts i criteris 
variables i quines són les retallades en les universitats 
per l’any en curs?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2011

Marina Geli i Fàbregas
Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a garantir el submi-
nistrament energètic
Tram. 314-01921/09

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup 
Parlamentari Socialista

Reg. 3254 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

Francesc Xavier Sabaté Ibarz, diputat 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.

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

– Quines mesures ha adoptat el Govern, davant la greu 
crisi que estan patint alguns països productors de com-
bustibles fòssils, per garantir el subministrament ener-
gètic al país?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Francesc Xavier Sabaté Ibarz
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els radars que no compleixen estric-
tament la funció de control de la velocitat
Tram. 314-01922/09

Formulació
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista

Reg. 3255 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

Joaquim Llena i Cortina, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Tant l’Honorable Conseller d’Interior com el Director 
General de Trànsit en reiterades intervencions públi-
ques han insistit en que alguns dels radars instal·lats en 
les carreteres catalanes no compleixen la seva funció de 
control de velocitat i que únicament tenen una finalitat 
recaptatòria.

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

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les previsions amb relació al model 
Cerca, Centres de Recerca de Catalunya
Tram. 314-01919/09

Formulació
Marina Geli i Fàbrega, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 3252 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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: 

– Quina és la previsió del Govern en relació al model 
CERCA?

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2011

Marina Geli i Fàbregas
Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció del parc eòlic marítim 
més gran del món
Tram. 314-01920/09

Formulació
xavier Sabaté i Ibarz, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 3253 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

Francesc Xavier Sabaté Ibarz, diputat 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.

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

– Vista l’afirmació del conseller d’Empresa i Ocupació 
en la seva compareixença parlamentària del passat 16 de 
febrer de 2011 en relació amb la construcció a Catalunya 
del parc eòlic off shore més gran del món, quina és la 
situació actual de la qüestió?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Francesc Xavier Sabaté Ibarz
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els criteris per a determinar la funció 
únicament recaptatòria dels radars
Tram. 314-01924/09

Formulació
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista

Reg. 3257 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

Joaquim Llena i Cortina, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Tant l’Honorable Conseller d’Interior com el Director 
General de Trànsit en reiterades intervencions públi-
ques han insistit en que alguns dels radars instal·lats en 
les carreteres catalanes no compleixen la seva funció de 
control de velocitat i que únicament tenen una finalitat 
recaptatòria.

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

– Quins són els criteris emparats per determinar si la 
funció d’un radar és únicament recaptatòria?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’òrgan que estableix l’emplaçament 
dels radars
Tram. 314-01925/09

Formulació
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista

Reg. 3258 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

Joaquim Llena i Cortina, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Tant l’Honorable Conseller d’Interior com el Director 
General de Trànsit en reiterades intervencions públi-
ques han insistit en que alguns dels radars instal·lats en 
les carreteres catalanes no compleixen la seva funció de 
control de velocitat i que únicament tenen una finalitat 
recaptatòria.

– Quins són els radars que no compleixen estrictament la 
seva funció de control de velocitat? Detallant-ne la via i 
el punt quilomètric.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els radars amb una finalitat únicament 
recaptatòria
Tram. 314-01923/09

Formulació
Joaquim Llena i Cortina, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 3256 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

Joaquim Llena i Cortina, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 141 
i 144 del Reglament del Parlament, presenta la pregunta 
següent per tal que li sigui contestada amb resposta es-
crita.

Tant l’Honorable Conseller d’Interior com el Director 
General de Trànsit en reiterades intervencions públi-
ques han insistit en que alguns dels radars instal·lats en 
les carreteres catalanes no compleixen la seva funció de 
control de velocitat i que únicament tenen una finalitat 
recaptatòria.

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

– Quins són els radars que tenen una finalitat únicament 
recaptatòria? Detallant-ne la via i el punt quilomètric.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la distribució dels efectius del cos de 
bombers d’Ulldecona, la Sènia, Amposta i 
Tortosa
Tram. 314-01927/09

Formulació
Joaquim Llena i Cortina, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 3260 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

Joaquim Llena i Cortina, diputat, Núria Ventura Brusca, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

Respecte a l’episodi de vent que va afectar a les Terres 
de l’Ebre des de la nit del 21 de febrer a la nit del 22 de 
febrer, interessa saber a aquests diputats i al seu Grup 
Parlamentari: 

– Com estaven distribuïts els diferents efectius del cos de 
bombers, tot especificant aquest distribució en els parcs 
de bombers de la zona (Ulldecona-Sènia, Amposta, Tor-
tosa)? 

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Joaquim Llena i Cortina Núria Ventura Brusca
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la comunicació als ajuntaments de les 
Terres de l’Ebre del temporal de vent del fe-
brer del 2011
Tram. 314-01928/09

Formulació
Joaquim Llena i Cortina, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 3261 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

Joaquim Llena i Cortina, diputat, Núria Ventura Brusca, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

Respecte a l’episodi de vent que va afectar a les Terres 
de l’Ebre des de la nit del 21 de febrer a la nit del 22 de 
febrer, interessa saber a aquests diputats i al seu Grup 
Parlamentari: 

– En quin moment es va comunicar als ajuntaments afec-
tats?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Joaquim Llena i Cortina Núria Ventura Brusca
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

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

– Qui determina la ubicació dels radars en les carreteres 
catalanes?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Joaquim Llena i Cortina
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la declaració del Pla de protecció civil 
de Catalunya (Procicat) durant el temporal 
de vent del febrer del 2011 a les Terres de 
l’Ebre
Tram. 314-01926/09

Formulació
Joaquim Llena i Cortina, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 3259 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

Joaquim Llena i Cortina, diputat, Núria Ventura Brusca, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

Respecte a l’episodi de vent que va afectar a les Terres 
de l’Ebre des de la nit del 21 de febrer a la nit del 22 de 
febrer, interessa saber a aquests diputats i al seu Grup 
Parlamentari: 

– En quin moment es va activar el Procicat? 

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Joaquim Llena i Cortina Núria Ventura Brusca
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els problemes de cobertura del canal 
Esports 3 a les Terres de l’Ebre
Tram. 314-01931/09

Formulació
Joan Ferran i Serafini, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 3291 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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: 

– És conscient el Govern de la Generalitat de les dificul-
tats detectades a les comarques de l’Ebre pel que fa a la 
recepció del nou canal de caire esportiu de TVC?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Joan Ferran Serafini
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les zones sense cobertura òptima de 
la televisió digital terrestre i les mesures per 
a resoldre el problema
Tram. 314-01932/09

Formulació
Joan Ferran i Serafini, del Grup 
Parlamentari Socialista
Reg. 3292 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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: 

– Té constància el Govern de la Generalitat de les zones 
del territori català sense una cobertura òptima de TDT? 
Quines són aquestes zones i quan pensa actuar el Govern 
per solucionar el problema?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Joan Ferran Serafini
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nivell d’alerta del Pla de protecció 
civil de Catalunya (Procicat) declarat durant 
el temporal de vent de les Terres de l’Ebre 
del febrer del 2011
Tram. 314-01929/09

Formulació
Joaquim Llena i Cortina, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 3262 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

Joaquim Llena i Cortina, diputat, Núria Ventura Brusca, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

Respecte a l’episodi de vent que va afectar a les Terres 
de l’Ebre des de la nit del 21 de febrer a la nit del 22 de 
febrer, interessa saber a aquests diputats i al seu Grup 
Parlamentari: 

– Dintre del Procicat, quin nivell d’alerta es va declarar?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Joaquim Llena i Cortina Núria Ventura Brusca
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’activament del Pla de protecció civil 
de Catalunya (Procicat) durant el temporal 
de vent del febrer del 2011 a les Terres de 
l’Ebre
Tram. 314-01930/09

Formulació
Joaquim Llena i Cortina, juntament amb una 
altra diputada del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 3263 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

Joaquim Llena i Cortina, diputat, Núria Ventura Brusca, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

Respecte a l’episodi de vent que va afectar a les Terres 
de l’Ebre des de la nit del 21 de febrer a la nit del 22 de 
febrer, interessa saber a aquests diputats i al seu Grup 
Parlamentari: 

– En quin moment es va activar el Procicat?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Joaquim Llena i Cortina Núria Ventura Brusca
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a resoldre els proble-
mes de cobertura de la televisió digital ter-
restre al Montsià
Tram. 314-01935/09

Formulació
Joan Ferran i Serafini, juntament amb una altra 
diputada del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 3295 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Ferran Serafini, diputat, Núria Ventura Brusca, di-
putada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Com es pensa solucionar els problemes de cobertura de 
la TDT a la comarca del Montsià?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Joan Ferran Serafini Núria Ventura Brusca
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a resoldre els proble-
mes de cobertura de la televisió digital ter-
restre a la Terra Alta
Tram. 314-01936/09

Formulació
Joan Ferran i Serafini, juntament amb una altra 
diputada del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 3296 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Ferran Serafini, diputat, Núria Ventura Brusca, di-
putada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Com es pensa solucionar els problemes de cobertura de 
la TDT a la comarca de la Terra Alta?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Joan Ferran Serafini Núria Ventura Brusca
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a resoldre els pro-
blemes de cobertura del canal Esports 3 al 
Montsià
Tram. 314-01933/09

Formulació
Joan Ferran i Serafini, juntament amb una altra 
diputada del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 3293 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Ferran Serafini, diputat, Núria Ventura Brusca, di-
putada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Com es pensa solucionar els problemes de cobertura 
del nou canal Esports 3 a la comarca del Montsià?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Joan Ferran Serafini Núria Ventura Brusca
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a resoldre els pro-
blemes de cobertura del canal Esports 3 al 
Baix Ebre
Tram. 314-01934/09

Formulació
Joan Ferran i Serafini, juntament amb una altra 
diputada del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 3294 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Ferran Serafini, diputat, Núria Ventura Brusca, di-
putada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenten la pregunta següent per tal que els 
sigui contestada amb resposta escrita.

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

– Com es pensa solucionar els problemes de cobertura 
del nou canal Esports 3 a la comarca del Baix Ebre?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Joan Ferran Serafini Núria Ventura Brusca
Diputat del GP SOC Diputada del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la petició al Govern de l’Estat d’un in-
crement d’efectius de la Policia Nacional i 
de la Guàrdia Civil
Tram. 314-01939/09

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 3311 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, 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 sol·licitar al Govern de l’Estat que 
doti al Cos Nacional de Policia i a la Guàrdia Civil de 
més agents per garantir que puguin exercir plenament les 
seves competències a Catalunya?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Pla general de seguretat de Cata-
lunya 2008-2011 i sobre el grau de compli-
ment dels objectius del Pla
Tram. 314-01940/09

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 3312 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, 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: 

– Quin és el capteniment del Govern respecte el Pla Ge-
neral de Seguretat de Catalunya 2008-2011?

– Considera el Govern que s’han assolit els objectius que 
s’hi va plantejar el Pla General de Seguretat de Catalu-
nya?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la dotació de quatre mil agents dels 
Mossos d’Esquadra a Barcelona en compli-
ment de l’acord del ple de l’Ajutnament del 
febrer del 2010
Tram. 314-01937/09

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 3309 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, 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 dotar a la ciutat de Barcelona de 
4.000 agents dels Mossos d’Esquadra de conformitat 
amb l’acord del Plenari de l’Ajuntament de Barcelona, 
adoptat per unanimitat, el passat mes de febrer de 2010? 
En cas afirmatiu, en quin termini preveu efectuar aques-
ta dotació?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la convocatòria del Consell de Segu-
retat Urbana de Barcelona
Tram. 314-01938/09

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 3310 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, 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: 

– Quan preveu el Govern convocar el Consell de Segu-
retat Urbana de Barcelona, reunit per darrera vegada al 
mes de juliol de 2010?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els plans locals de seguretat aprovats
Tram. 314-01943/09

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya

Reg. 3315 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, 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: 

– Quin és el nombre de plans locals de seguretat que 
s’han aprovat a data d’avui?

– Quins municipis disposen del seu pla local de segu-
retat?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la valoració del Pla general de segu-
retat de Catalunya 2008-2011 i sobre l’apro-
vació d’un nou Pla
Tram. 314-01944/09

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya

Reg. 3316 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, 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: 

– Quin és el capteniment del Govern envers el Pla de 
Seguretat Viària 2008-2010.

– Té previst fer-ne una valoració final del Pla, tal com 
preveu el mateix Pla?

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mesures per a afrontar l’increment 
de robatoris a les zones rurals
Tram. 314-01941/09

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 3313 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, 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: 

– Quines actuacions concretes té previst adoptar el Go-
vern, en els propers mesos, per fer front a l’augment de 
robatoris en les zones rurals de Catalunya?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’aprovació dels plans locals de segu-
retat
Tram. 314-01942/09

Formulació
Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 3314 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Calbó i Roca, 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: 

– Quines actuacions concretes durà a terme el Govern 
per tal que els municipis aprovin els plans locals de se-
guretat?

– Té previst el Govern establir ajuts dineraris o en ser-
veis per tal que aquests plans es puguin aprovar?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC
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Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamen-
tari: 

– En quina situació es troba la construcció del CEIP Bu-
falà II de Badalona, aprovada per acord de govern del dia 
2 de març de 2010?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la modificació del traçat de la via in-
terpolar a Barberà del Vallès (Vallès Occi-
dental)
Tram. 314-01947/09

Formulació
Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 3323 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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 la via 
interpolar a Barberà del Vallès, per tal que li sigui con-
testada amb resposta escrita.

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

– Dins del Pacte Nacional d’Infraestructures es preveu la 
construcció de la Via Interpolar, una via ràpida que hau-
ria de creuar la ciutat de Barberà del Vallès. Té previst 
el Govern modificar el traçat per fer-lo menys agressiu a 
la població? Té previst estudiar traçats alternatius més 
respectuosos amb la ciutat i amb el parc Fluvial del Riu 
Ripoll?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2011

Marc Sanglas i Alcantarilla
Diputat del GP d’ERC

– Quines són les previsions per l’aprovació d’un nou Pla 
de Seguretat Viària i quines seran les seves línies bàsi-
ques i quins elements nous es vol introduir en el seu cas?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Pere Calbó i Roca
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’ampliació de l’Escola Lola Anglada, 
de Badalona (Barcelonès)
Tram. 314-01945/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 3320 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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’escola 
Lola Anglada de Badalona, per tal que li sigui contesta-
da amb resposta escrita.

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

– En quina situació es troba l’ampliació de l’escola Lola 
Anglada de Badalona, aprovada per acord de govern del 
dia 16 de desembre de 2009?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció de l’Escola Bufalà II, de 
Badalona (Barcelonès)
Tram. 314-01946/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 3321 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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 CEIP 
Bufalà II de Badalona, per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a garantir la segu-
retat dels ciutadans catalans a Tunísia
Tram. 314-01951/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 3336 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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 per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita, sobre les actuacions 
del Govern per a garantir la seguretat dels ciutadans ca-
talans a Tunísia.

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

– Quines actuacions ha portat a terme el Govern de la 
Generalitat davant el Govern de l’Estat i de manera di-
recta per a garantir la seguretat dels ciutadans catalans 
–i eventualment, la possibilitat del retorn a Catalunya– a 
Tunísia?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a garantir la segu-
retat dels ciutadans catalans a Egipte
Tram. 314-01952/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 3337 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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 per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita, sobre les actuacions 
del Govern per a garantir la seguretat dels ciutadans ca-
talans a Egipte.

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

– Quines actuacions ha portat a terme el Govern de la 
Generalitat davant el Govern de l’Estat i de manera di-
recta per a garantir la seguretat dels ciutadans catalans 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la destitució del cap del Gabinet de la 
Consellera de Justícia
Tram. 314-01949/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 3334 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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 per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita sobre el cessament 
del cap de gabinet de la Consellera de Justícia.

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

– Quins són els motius que han portat a la Consellera de 
Justícia a cessar el seu cap de gabinet?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a garantir la segu-
retat dels ciutadans catalans a Líbia
Tram. 314-01950/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 3335 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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 per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita, sobre les actuacions 
del Govern per a garantir la seguretat dels ciutadans ca-
talans a Líbia.

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

– Quines actuacions ha portat a terme el Govern de la 
Generalitat davant el Govern de l’Estat i de manera di-
recta per a garantir la seguretat dels ciutadans catalans 
–i eventualment, la possibilitat del retorn a Catalunya– a 
Líbia?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC
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del Govern per a garantir la seguretat dels ciutadans ca-
talans a Jordània.

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

– Quines actuacions ha portat a terme el Govern de la 
Generalitat davant el Govern de l’Estat i de manera di-
recta per a garantir la seguretat dels ciutadans catalans 
–i eventualment, la possibilitat del retorn a Catalunya– a 
Jordània?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a garantir la segu-
retat dels ciutadans catalans al Iemen
Tram. 314-01955/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 3340 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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 per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita, sobre les actuacions 
del Govern per a garantir la seguretat dels ciutadans ca-
talans al Iemen.

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

– Quines actuacions ha portat a terme el Govern de la 
Generalitat davant el Govern de l’Estat i de manera di-
recta per a garantir la seguretat dels ciutadans catalans 
–i eventualment, la possibilitat del retorn a Catalunya– 
al Iemen?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

–i eventualment, la possibilitat del retorn a Catalunya– a 
Egipte?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a garantir la segu-
retat dels ciutadans catalans a Algèria
Tram. 314-01953/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 3338 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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 per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita, sobre les actuacions 
del Govern per a garantir la seguretat dels ciutadans ca-
talans a Algèria.

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

– Quines actuacions ha portat a terme el Govern de la 
Generalitat davant el Govern de l’Estat i de manera di-
recta per a garantir la seguretat dels ciutadans catalans 
–i eventualment, la possibilitat del retorn a Catalunya– a 
Algèria?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a garantir la segu-
retat dels ciutadans catalans a Jordània
Tram. 314-01954/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 3339 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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 per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita, sobre les actuacions 
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els canvis a Líbia
Tram. 314-01958/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 3343 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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 per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita, sobre l’opinió del 
Govern davant dels canvis a Líbia.

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

– Quina és l’opinió del Govern de la Generalitat davant 
dels canvis que s’estan produint a Líbia?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els canvis a Tunísia
Tram. 314-01959/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 3344 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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 per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita, sobre l’opinió del 
Govern davant dels canvis a Tunísia.

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

– Quina és l’opinió del Govern de la Generalitat davant 
dels canvis que s’estan produint a Tunísia?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a garantir la segu-
retat dels ciutadans catalans a Bahrain
Tram. 314-01956/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 3341 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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 per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita, sobre les actuacions 
del Govern per a garantir la seguretat dels ciutadans ca-
talans a Bahrein.

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

– Quines actuacions ha portat a terme el Govern de la 
Generalitat davant el Govern de l’Estat i de manera di-
recta per a garantir la seguretat dels ciutadans catalans 
–i eventualment, la possibilitat del retorn a Catalunya– a 
Bahrein?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els canvis a Egipte
Tram. 314-01957/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 3342 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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 per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita, sobre l’opinió del 
Govern davant dels canvis a Egipte.

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

– Quina és l’opinió del Govern de la Generalitat davant 
dels canvis que s’estan produint a Egipte?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC



9 de març de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 34

3.25.15. TRAMITACIONS EN CURS 79

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mobilitzacions a Jordània
Tram. 314-01962/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 3347 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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 per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita, sobre l’opinió del 
Govern davant les mobilitzacions a Jordània.

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

– Quina és l’opinió del Govern de la Generalitat davant 
les mobilitzacions que s’estan produint a Jordània?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mobilitzacions a Bahrain
Tram. 314-01963/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 3348 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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 per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita, sobre l’opinió del 
Govern davant les mobilitzacions a Bahrein.

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

– Quina és l’opinió del Govern de la Generalitat davant 
les mobilitzacions que s’estan produint a Bahrein?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mobilitzacions a Algèria
Tram. 314-01960/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 3345 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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 per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita, sobre l’opinió del 
Govern davant les mobilitzacions a Algèria.

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

– Quina és l’opinió del Govern de la Generalitat davant 
les mobilitzacions que s’estan produint a Algèria?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mobilitzacions al Marroc
Tram. 314-01961/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 3346 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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 per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita, sobre l’opinió del 
Govern davant les mobilitzacions al Marroc.

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

– Quina és l’opinió del Govern de la Generalitat davant 
les mobilitzacions que s’estan produint al Marroc?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC
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– Afectarà la retallada pressupostària anunciada pel Go-
vern a la construcció d’aquest nou CAP a Tarragona?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2011

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el Pla de millora dels camins rurals de 
Catalunya i sobre els camins per arranjar de 
la província de Tarragona
Tram. 314-01966/09

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 3363 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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.

En la darrera campanya electoral a les eleccions al Par-
lament, el partit que donen suport a l’actual Govern van 
anunciar públicament impulsar un pla de millora dels ca-
mins rurals de Catalunya.

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

– Disposa el Govern d’un pla que identifiqui els camins 
rurals a millorar?

– Quants d’aquests camins pertanyen a les comarques de 
Tarragona?

– Quins seran el criteris que seguirà Govern per l’arran-
jament en l’anunciat Pla de Millora dels camins rurals?

– Disposa el Govern d’un calendari d’actuació per posar 
en marxa l’arranjament d’aquests camins?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2011

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les mobilitzacions al Iemen
Tram. 314-01964/09

Formulació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 3349 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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 per tal que li si-
gui contestada amb resposta escrita, sobre l’opinió del 
Govern davant les mobilitzacions al Iemen.

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

– Quina és l’opinió del Govern de la Generalitat davant 
les mobilitzacions que s’estan produint al Iemen?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció i la posada en mar-
xa del centre d’atenció primària al barri de 
Camp Clar, a Tarragona (Tarragonès)
Tram. 314-01965/09

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 3362 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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.

En la darrera campanya electoral a les eleccions al Par-
lament, el partit que donen suport a l’actual Govern van 
anunciar públicament la construcció d’un nou Centre 
d’Atenció Primària al barri de Camp Clar de Tarragona 
(Tarragonès).

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

– En quina situació es troba el projecte de construcció 
del nou CAP al barri de Camp Clar de Tarragona (Tar-
ragonès)?

– Tenen alguna previsió de l’inici de les obres i posada 
en marxa d’aquest nou equipament sanitari?
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a promoure la in-
dústria a les comarques de Tarragona i so-
bre la indústria petroquímica del Camp de 
Tarragona
Tram. 314-01968/09

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 3365 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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.

En la darrera campanya electoral a les eleccions al Par-
lament, el partit que donen suport a l’actual Govern van 
anunciar públicament que farien de la promoció indus-
trial una base i eix prioritari en la seva política econòmi-
ca com a motor de la realitat econòmica de Catalunya.

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

– Quines actuacions té previst el Govern dur a terme per 
promoure el sector industrial de Tarragona i la seva pro-
víncia?

– Quin és el tractament que el Govern pensa donar a la 
industria petroquímica del Camp de Tarragona?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2011

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el termini per introduir els estudis de 
batxillerat a l’institut del barri de Sant Salva-
dor, a Tarragona
Tram. 314-01969/09

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 3366 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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.

En la darrera campanya electoral a les eleccions al Par-
lament, el partit que donen suport a l’actual Govern van 

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les actuacions per a convertir el port 
de Tarragona, l’aeroport de Reus i l’estació 
del tren d’alta velocitat del Camp de Tarra-
gona en zones estratègiques i per a poten-
ciar el desenvolupament de les Terres de 
l’Ebre
Tram. 314-01967/09

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 3364 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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.

En la darrera campanya electoral a les eleccions al Par-
lament, el partit que donen suport a l’actual Govern van 
anunciar públicament que treballarien per convertir els 
aeroports, ports i estacions de l’AVE en zones estratègi-
ques i motors de desenvolupament econòmic i territorial. 
En referència a Tarragona.

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

– Quines actuacions durà a terme el Govern per conver-
tir aquest tipus d’equipaments de Tarragona en zones es-
tratègiques?

– Quin és el tractament que donarà a les infraestructures 
actuals com el Port de Tarragona, l’aeroport de Reus o 
l’estació del Camp de Tarragona?

– Quines actuacions té previst el Govern dur a terme per 
potenciar el desenvolupament econòmic i territorial a les 
Terres de l’Ebre?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2011

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la represa i la finalització de les obres 
de la carretera T-11 i de les autovies A-27 i 
A-7
Tram. 314-01971/09

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 3368 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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.

En la darrera campanya electoral a les eleccions al Par-
lament, el partit que donen suport a l’actual Govern van 
anunciar públicament la posada en marxa i finalització 
de les obres i projectes de la T-11, l’A-27 i l’A-7 a la pro-
víncia de Tarragona.

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

– En quin termini té previst el Govern reanudar i/o fina-
litzar les obres de la T-11, A-27 i l’A-7?

– Actualment algunes d’aquestes obres estan paralitza-
des? En cas, afirmatiu, quins són els motius pels que no 
continuen aquestes obres?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2011

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el corredor ferroviari del Mediterrani
Tram. 314-01972/09

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 3369 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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.

En la darrera campanya electoral a les eleccions al Parla-
ment, el partit que donen suport a l’actual Govern van fer 
referències a la seva aposta pel corredor del Mediterrani.

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

anunciar públicament implantar el batxillerat al IES del 
barri de Sant Salvador de Tarragona (Tarragonès).

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

– En quin termini té previst el Govern implantar estudis 
de batxillerat a l’IES del barri de Sant Salvador de Tar-
ragona (Tarragonès)?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2011

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el termini d’execució de les obres del 
complex esportiu Sant Jordi, a Tarragona, 
i sobre la destinació d’una partida pressu-
postària per a finançar-les
Tram. 314-01970/09

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 3367 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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.

En la darrera campanya electoral a les eleccions al 
Parlament, el partit que donen suport a l’actual Go-
vern van anunciar públicament posar solució o ini-
ciar l’execució del complex esportiu Sant Jordi de 
Tarragona(Tarragonès).

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

– Quin és el termini en el que preveu el Govern iniciar 
les obres d’execució del complex esportiu Sant Jordi de 
Tarragona (Tarragonès)?

– Quin ha estat el motiu pel que encara, a dia d’avui, no 
s’han pogut iniciar les obres?

– Tenen una previsió de finalització de les obres? En cas 
afirmatiu, quina és aquesta previsió?

– Inclouran en el proper projecte de pressupostos una 
partida destinada al finançament derivat de les obres de 
construcció d’aquest equipament?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2011

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el projecte de construcció del siste-
ma de transport públic lleuger Tramcamp al 
Tarragonès, l’Alt Camp i el Baix Camp i so-
bre les possibilitats d’ampliar-lo al Baix Pe-
nedès i a la Conca de Barberà
Tram. 314-01974/09

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 3371 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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.

En la darrera campanya electoral a les eleccions al Par-
lament, el partit que donen suport a l’actual Govern van 
anunciar públicament que durant la propera legislatura 
apostarien pel sistema de transport públic lleuger ano-
menat Tramcamp.

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

– Té el Govern algun projecte o previsió en referència a 
la construcció d’aquest sistema de transport pel Tarrago-
nès, l’Alt Camp i el Baix Camps?

– Contempla el Govern la possibilitat d’ampliar aquest 
sistema de transport a la zona del Baix Penedès i a la 
comarca de la Conca de Barberà?

– Quan preveu el Govern posar en marxa aquest projec-
te?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2011

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC

– Quin paper hi pensa jugar el Govern de la Generalitat 
en el projecte?

– Quina opinió li mereix el corredor del Mediterrani?

– Quins mecanismes de participació pensen articular per 
la participació de les administracions, entitats, organis-
mes en el projecte del corredor del Mediterrani?

– Quin paper hi juga el Govern en la tramitació, adjudi-
cació i execució del projecte?

– Té previst el projecte la connexió directe amb el port 
de Tarragona, la plataforma logísitica de les Terres de 
l’Ebre i l’enllaç amb el futur eix Tarragona-Montblanc-
Lleida-Cantàbric?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2011

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la declaració de parc natural de la 
serra de Prades i els mecanismes de partici-
pació de les entitats i els ciutadans afectats 
per la declaració
Tram. 314-01973/09

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 3370 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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.

En la darrera campanya electoral a les eleccions al Par-
lament, el partit que donen suport a l’actual Govern van 
anunciar públicament que declararien com a parc natural 
la Serra de Prades a Tarragona.

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

– Té previst el Govern presentar alguna proposta per la 
creació d’aquest nou parc natural de la Serra de Prades?

– Quan preveu el Govern declarar parc natural la Serra 
de Prades?

– Quins mecanismes de participació donarà el Govern a 
les entitats i ciutadans del territori que es puguin veure 
afectats per la declaració de parc natural de la Serra de 
Prades?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2011

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió per a fer arribar la cobertu-
ra de telefonia mòbil a totes les poblacions 
de la província de Tarragona
Tram. 314-01976/09

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 3373 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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.

En la darrera campanya electoral a les eleccions al Par-
lament, el partit que donen suport a l’actual Govern van 
anunciar públicament que farien arribar la cobertura de 
telefonia mòbil a tots els nuclis urbans de les comarques 
de Tarragona.

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

– Quan té previst el Govern fer arribar la cobertura de 
telefonia mòbil als nuclis de població de les comarques 
de Tarragona que encara queden sense ella?

– Disposa el Govern d’un calendari i un pressupost per 
fer efectiva aquesta actuació?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2011

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari per a la creació de jutjats 
a la província de Tarragona
Tram. 314-01977/09

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 3374 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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.

En la darrera campanya electoral a les eleccions al Par-
lament, el partit que donen suport a l’actual Govern van 
anunciar públicament que crearien jutjats a les comar-
ques on actualment no n’hi ha.

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió de GISA de treure a con-
curs l’obra del Centre d’Alta Resolució del 
Parc Sanitari de Camp Clar, a Tarragona, i el 
seu estat de tramitació
Tram. 314-01975/09

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 3372 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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.

El divendres 18 de Febrer un mitjà de comunicació de 
Tarragona, publicava la noticia que les retallades pressu-
postaries de la Generalitat, posen en perill algunes im-
portantíssimes inversions en equipaments sanitaris de la 
ciutat de Tarragona com l’edifici del nou Centre d’Alta 
Resolució del Parc Sanitari de Camp Clar.

Aquesta es una obra del tot necessària per els més de 
40.000 habitants dels barris de Ponent per poder gaudir 
d’una atenció sanitària i d’unes urgències de qualitat i 
proximitat.

Del destí de la obra la Generalitat no dona cap infor-
mació, tan sols mancava treure el projecte a concurs per 
part de GISA, juntament amb altres set equipaments de 
la resta de Catalunya.

Aquest edifici dins el complex del Parc Sanitari de Camp 
Clar, inclou un Centre d’Atenció Primària amb serveis 
de radiologia, analítica, ecografia, etc i la possibilitat de 
realitzar alguna intervenció quirúrgica.

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

1. Quan té previst GISA treure a concurs l’obra de l’edi-
fici del nou Centre d’Alta Resolució del Parc Sanitari de 
Camp Clar?

2. Està aquesta obra afectada per la retallada pressupos-
taria?

3. En quin estat de tramitació es troba el projecte?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2011

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC
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2. Ha conclòs la redacció del projecte?

3. Quins són els terminis previstos per la construcció del 
nou edifici?

4. Està afectada aquesta actuació per les retallades de 
despesa?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2011

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat del projecte d’ampliació del 
CAP Jaume I, de Tarragona, i la data d’inici 
de les obres
Tram. 314-01979/09

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 3376 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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.

En la darrera campanya electoral a les eleccions al Par-
lament, el partit que donen suport a l’actual Govern van 
anunciar públicament l’ampliació del Centre d’Atenció 
Primària Jaume I de Tarragona (Tarragonès).

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

– En quina situació es troba el projecte d’ampliació del 
CAP Jaume I de Tarragona (Tarragonès)?

– Tenen alguna previsió de l’inici de les obres i posada 
en marxa d’aquesta ampliació?

– Afectarà la retallada pressupostària anunciada pel Go-
vern a l’ampliació d’aquest CAP a Tarragona?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2011

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC

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

– Quin és el calendari per a la creació de jutjats a les co-
marques de Tarragona on actualment no hi ha?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2011

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre l’estat de tramitació del projecte de 
construcció del nou edifici de consultes ex-
ternes de l’Hospital Joan XIII, de Tarragona, 
i el seu estat de tramitació
Tram. 314-01978/09

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 3375 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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.

El divendres 18 de Febrer un mitjà de comunicació de 
Tarragona, publicava la noticia que les retallades pres-
supostaries de la Generalitat, posen en perill algunes 
importantíssimes inversions en equipaments sanitaris de 
la ciutat de Tarragona com el nou edifici de Consultes 
Externes de Joan XXIII.

Es va convocar un concurs d’idees presentant-se el pro-
jecte guanyador el passat mes d’octubre de 2010, i es va 
anunciar que els tres gabinets guanyadors, en un termi-
ni de tres mesos, presentarien un projecte definitiu, es-
timant-se un temps de dos any per la seva construcció, 
amb un cost de 27 M euros..

A dia d’avui, no es té cap noticia de si es podrà construir 
aquest edifici, que està destinat a substituir, un dels ser-
veis mes congestionats del Hospital Joan XXIII. L’única 
resposta que fins el moment es té, és que està en estudi. 
L’ICS, encarregat de la gestió del centre parla de «pror-
roga pressupostaria».

L’Hospital Joan XXIII, pateix un dèficit històric en les 
inversions i manteniment. Destacats membres del sector 
sanitari han manifestat públicament que «és una necessi-
tat absoluta que aquest edifici es tiri endavant, no es pot 
jugar amb la salut dels ciutadans».

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

1. En quin estat de tramitació es troba el projecte de nou 
edifici de consultes externes de l’Hospital Joan XIII de 
Tarragona?
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el calendari del projecte de construc-
ció d’un nou hospital aTarragona
Tram. 314-01981/09

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 3378 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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.

En la darrera campanya electoral a les eleccions al Par-
lament, el partit que donen suport a l’actual Govern van 
anunciar públicament l’ampliació del Centre d’Atenció 
Primària Jaume I de Tarragona (Tarragonès).

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

– Quina és la situació en que es troba el projecte?

– Tenen algun termini previst per dur a terme les la cons-
trucció d’aquest nou hospital?

– De quina forma afectarà la retallada pressupostària a 
aquesta proposta de nou hospital a Tarragona?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2011

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció de la ciutat judicial de 
Tarragona i el nom previst per a l’equipa-
ment
Tram. 314-01982/09

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 3379 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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.

En la darrera campanya electoral a les eleccions al Par-
lament, el partit que donen suport a l’actual Govern van 
anunciar públicament l’execució i construcció de la Ciu-
tat de la Justícia de Tarragona amb l’esperit i el tracta-

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els motius de la supressió de les línies 
de P3 a les escoles La Floresta, El Miracle, 
Riuclar i Tarragona, de Tarragona, i sobre la 
previsió de rehabilitar-ne alguna
Tram. 314-01980/09

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 3377 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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.

A quatre escoles de la ciutat de Tarragona(Tarragonès) 
s’ha eliminat per el proper curs una línia de P3. Aquestes 
escoles son: La Floresta, El Miracle, Riuclar i Tarrago-
na.

En una d’elles, concretament a la Floresta, ja han estat 
ocupades al complet les dues línies de P3, quan tot just 
acaba de començar el període d’inscripcions per el pro-
per curs. Entenem que hauria estat el mes lògic veure 
quin es el resultat de la preinscripció i veure al finalitzar 
si es o no necessària la supressió de les línies.

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

1. Quins són els motius pels quals s’han suprimit les líni-
es de P3 en les escoles La Floresta, El Miracle, Riuclar i 
Tarragona de la ciutat de Tarragona(Tarragonès)?

2. En el cas de que les inscripcions fossin superiors a 
les places ofertes, en alguna de les quatre escoles, tenen 
previst tornar a habilitar de nou alguna de les línies su-
primides?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2011

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les conclusions de la reunió del 22 de 
febrer de 2011 entre el conseller de Territori 
i Sostenibilitat i el secretari d’Estat de Plani-
ficació i Infraestructures
Tram. 314-01984/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 3385 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

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

El passat 22 de febrer el Conseller de Territori i Sosteni-
bilitat es va reunir amb el Secretari d’Estat de Planifica-
ció i Infraestructures del Ministeri de Foment.

– Quines són les principals conclusions d’aquesta reu-
nió?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els temes tractats en la reunió del 22 
de febrer de 2011 entre el conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat i el secretari d’Estat de 
Planificació i Infraestructures
Tram. 314-01985/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 3386 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

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

El passat 22 de febrer el Conseller de Territori i Sosteni-
bilitat es va reunir amb el Secretari d’Estat de Planifica-
ció i Infraestructures del Ministeri de Foment.

ment inicial de la Ciutat de la Justícia de L’Hospitalet i 
Barcelona.

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

– Impulsarà el Govern la construcció de la Ciutat Judici-
al de Tarragona? En quin termini?

– Quin nom preveu posar als equipaments? Continuar 
endavant la proposta de Fòrum de la Justícia?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2011

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la previsió i les actuacions per a fer 
arribar la banda ampla a totes les poblaci-
ons de la província de Tarragona
Tram. 314-01983/09

Formulació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 3380 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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.

En la darrera campanya electoral a les eleccions al Par-
lament, el partit que donen suport a l’actual Govern van 
anunciar públicament que farien arribar la banda ampla 
a tots els nuclis urbans de les comarques de Tarragona.

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

– Quan té previst el Govern fer arribar la banda ampla 
als nuclis de població de les comarques de Tarragona 
que encara queden sense ella?

– Disposa el Govern d’un calendari i un pressupost per 
fer efectiva aquesta actuació?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2011

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre les declaracions del 24 de febrer de 
2011 de la vicepresidenta del Govern de 
l’Estat amb relació als ajuts a Ryanair i el 
pressupost per al 2011
Tram. 314-01987/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista

Reg. 3388 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

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.

En relació amb les declaracions de la Vicepresidenta del 
Govern sobre la companyia Ryanair d’avui dia 24.

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

– Quina valoració fa el Conseller de Territori i Sosteni-
bilitat en relació a les declaracions de la Vicepresidenta 
de Govern de vincular els ajuts a Ryanair al pressupost 
de l’any 2011?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre la construcció de la variant de Sant 
Jaume d’Enveja que ha d’enllaçar amb el 
pont sobre el riu Ebre
Tram. 314-01989/09

Formulació
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 3399 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

Sergi de los Ríos Martínez, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, sobre la variant 
de Sant Jaume d’Enveja, per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

La variant de Sant Jaume d’Enveja, adjudicada per un 
valor de 2,2 milions té un termini d’execució de 9 mesos 
i estava previst que les obres comencessin a la primavera 
d’aquest any.

– Quins van ser els temes tractats a la reunió?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre els temes tractats com a prioritaris 
pel conseller de Territori i Sostenibilitat en 
la reunió del 22 de febrer de 2011 amb el se-
cretari d’Estat de Planificació i Infraestruc-
tures
Tram. 314-01986/09

Formulació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, 
del Grup Parlamentari Socialista
Reg. 3387 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 141 i 144 del Reglament del Parlament, pre-
senta la pregunta següent per tal que li sigui contestada 
amb resposta escrita.

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

El passat 22 de febrer el Conseller de Territori i Sosteni-
bilitat es va reunir amb el Secretari d’Estat de Planifica-
ció i Infraestructures del Ministeri de Foment.

– Quins temes van ser traslladats com a prioritaris en 
aquesta reunió per part del Conseller al Secretari d’Es-
tat?

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC
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Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el nombre d’efectius disponibles en 
els parcs de bombers del Camp de Tarrago-
na i de les Terres de l’Ebre el 21 de febrer de 
2011 arran del risc de fortes ventades
Tram. 314-01991/09

Formulació
Hortènsia Grau Juan, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 3404 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

Hortènsia Grau i Juan, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alter-
nativa (ICV-EUiA), d’acord amb allò que preveu l’article 
144 del Reglament de la Cambra, formula les següents 
preguntes per tal que siguin contestades per escrit.

El dilluns 21 de febrer de 2011 la Direcció General de 
Protecció Civil (DGPC) de la Generalitat va activar, a 
les 13.00 hores, la fase d’alerta del Pla de Protecció Civil 
de Catalunya (Procicat) per risc de fortes ventades, atès 
que les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya 
(SMC) indicaven forts vents per aquell vespre i sobretot 
al dia següent, a la majoria de comarques del Camp de 
Tarragona i Terres de l’Ebre i especialment a la Ribe-
ra d’Ebre, Baix Ebre, Montsià, Baix Camp, Tarragonès, 
etc.

Es van produir multitud d’incidents a les esmentades 
comarques amb simultaneïtat, 6 camions bolcats entre 
la N-340 i l’AP-7, interrupció de tràfic ferroviari entre 
Tarragona i Vinaròs, interrupció de classes, talls de sub-
ministrament elèctric, arbres caiguts a les vies i dos in-
cendis consecutius un a Sant Carles de la Ràpita i l’altre 
a Ulldecona.

En aquest sentit, aquesta diputada vol conèixer:

1. Davant d’aquesta situació d’alerta, es van incremen-
tar el nombre d’efectius en els parcs de bombers de la 
regió d’emergències del Camp de Tarragona i de Terres 
de l’Ebre?

2. Quantes dotacions de vehicles terrestres hi havia dis-
ponibles a la regió d’emergències de Terres de l’Ebre per 
fer front als incidents?

3. Per què no es va avisar als efectius que tenen major 
dedicació que reforcessin els parcs amb més afectació?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2011

Hortènsia Grau i Juan
Diputada

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

– Quin és el capteniment del Govern respecte la cons-
trucció de la variant de Sant Jaume que ha d’enllaçar 
amb el pont sobre el riu Ebre?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2011

Sergi de los Ríos Martínez
Diputat del GP d’ERC

Pregunta al Govern a respondre per escrit 
sobre el termini previst per a l’execució de 
les obres de la variant de Sant Jaume d’En-
veja que ha d’enllaçar amb el pont sobre el 
riu Ebre
Tram. 314-01990/09

Formulació
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 3400 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.03.2011

A la Mesa del Parlament

Sergi de los Ríos Martínez, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 141 i 144 del Reglament del 
Parlament, presenta la pregunta següent, sobre l’execu-
ció de les obres de la variant de Sant Jaume, per tal que li 
sigui contestada amb resposta escrita.

La variant de Sant Jaume d’Enveja, adjudicada per un 
valor de 2,2 milions té un termini d’execució de 9 mesos 
i estava previst que les obres comencessin a la primavera 
d’aquest any.

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

– Quin és el termini previst per l’execució de les obres de 
la variant de Sant Jaume que ha d’enllaçar amb el pont 
sobre el riu Ebre?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2011

Sergi de los Ríos Martínez
Diputat del GP d’ERC
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	Tram. 314-01379/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les accions per a l’establiment d’estudis universitaris d’infermeria
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	Tram. 314-01382/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’actes violents, delictes i faltes comesos per joves d’alguna banda juvenil el 2010 a la província de Lleida
	Tram. 314-01383/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d’actes violents, delictes i faltes comesos per joves d’alguna banda juvenil el 2010 a la província de Tarragona
	Tram. 314-01384/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nou hospital de Vilanova i la Geltrú (Garraf)
	Tram. 314-01385/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció, la reforma i les millores previstes en els centres d’atenció primària
	Tram. 314-01386/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció, la reforma i les millores previstes en els consultoris locals
	Tram. 314-01387/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció, la reforma i les millores previstes en els hospitals
	Tram. 314-01388/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres d’ampliació de l’Hospital de Sant Bernabé, de Berga
	Tram. 314-01389/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els deutes de l’Institut Català del Sòl amb els ajuntaments dels municipis en què hi té actuacions previstes
	Tram. 314-01390/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les gestions del Departament d’Empresa i Ocupació per a incorporar a SEAT els treballadors acomiadats de SAS Automotive Systems
	Tram. 314-01391/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el dèficit previst al Pla de reequilibri econòmic i financer de la Generalitat per al 2010
	Tram. 314-01392/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la necessitat d’endeutament que preveu el Pla de reequilibri econòmic i financer de la Generalitat per al 2011
	Tram. 314-01393/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la xifra real del deute de la Generalitat amb venciment el 2011que preveu el Pla de reequilibri econòmic i financer
	Tram. 314-01394/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els anys a què correspon l’origen del deute amb venciment el 2011 i el seu valor per anys
	Tram. 314-01395/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les declaracions del conseller d’Interior del 17 de febrer de 2011 i sobre els motius pels quals Xavier Crespo no ha estat nomenat secretari de Seguretat
	Tram. 314-01673/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius del nomenament frustrat del secretari de Seguretat
	Tram. 314-01674/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius del Servei Català de Trànsit per a fixar el límit de velocitat a 120 km/h a la B-23 entre Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei
	Tram. 314-01675/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per a no fer cas dels advertiments del grup parlamentari ICV-EUiA i dels ajuntaments afectats amb relació a la decisió de fixar la velocitat a 120 km/h a la carretera B-23 entre Sant Feliu de Llob
	Tram. 314-01676/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la causa dels dubtes provocats per la nova senyalització que substituïa el límit de velocitat de 80 km/h a Molins de Rei el 22 de febrer del 2011
	Tram. 314-01677/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reducció del temps per a accedir a Barcelona arran de la supressió del límit de velocitat a 80 km/h
	Tram. 314-01678/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de l’aplicació de la Llei 28/2010, de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, l’impacte econòmic en el sector i els ajuts per als afectats
	Tram. 314-01679/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la moratòria legal d’entrada en vigor de la Llei 28/2010, de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals
	Tram. 314-01680/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost per a l’aplicació de la Llei 28/2010, del 3 d’agost, de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals i la destinació d’una partida en els pressupostos del 2011
	Tram. 314-01681/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el conveni amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat per al repartiment del finançament de les obres de soterrament de la línia ferroviària a Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)
	Tram. 314-01885/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la sol·licitud de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat de signatura d’un conveni per al repartiment del finançament de les obres de soterrament de la línia ferroviària a Sant Feliu de Llobregat (Baix Llob
	Tram. 314-01886/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’assistència del secretari general de la Presidència a la reunió del Govern del 22 de febrer de 2011
	Tram. 314-01887/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el trasllat dels equips de les instal·lacions esportives de Magòria, al districte de Sants-Montjuïc, a Barcelona
	Tram. 314-01888/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions previstes als espais esportius de Magòria, al districte de Sants-Montjuïc, a Barcelona
	Tram. 314-01889/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el departament responsable de les voladures del 15 de febrer de 2011 a les obres de la línia 9 del metro que van causar danys a habitatges de la zona
	Tram. 314-01890/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions del departament responsable de les voladures del 15 de febrer de 2011 a les obres de la línia 9 del metro que van causar danys a habitatges de la zona
	Tram. 314-01891/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures de seguretat per a evitar que es repeteixin danys com els provocats arran de les voladures a les obres de la línia 9 del metro del 15 de febrer de 2011
	Tram. 314-01892/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el càrrec dels costos dels desperfectes en els habitatges afectats per les voladures a les obres de la línia 9 del metro del 15 de febrer de 2011
	Tram. 314-01893/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les voladures de les obres de la línia 9 del metro
	Tram. 314-01894/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comunicació amb els afectats per les voladures de les obres de la línia 9 del metro
	Tram. 314-01895/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els representants de la Generalitat en els comitès d’avaluació i seguiment dels projectes d’intervenció integral als barris
	Tram. 314-01896/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les despeses de formació de la nova promoció dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 314-01897/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les limitacions de la velocitat a la carretera C-31
	Tram. 314-01898/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les limitacions de la velocitat a la carretera C-32
	Tram. 314-01899/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les limitacions de la velocitat a l’autovia A-2
	Tram. 314-01900/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les limitacions de la velocitat a la carretera B-23
	Tram. 314-01901/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les limitacions de la velocitat a la carretera B-10
	Tram. 314-01902/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les limitacions de la velocitat a la carretera B-20
	Tram. 314-01903/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les limitacions de la velocitat a la carretera B-22
	Tram. 314-01904/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les limitacions de la velocitat a la carretera C-16
	Tram. 314-01905/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari previst per a la licitació, adjudicació i construcció del nou institut escola de Caldes de Montbui (Vallès Oriental)
	Tram. 314-01906/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris defensats davant el Consell Superior de Polítiques d’Immigració en la negociació del Fons de Suport a la Integració i al Reforç Educatiu
	Tram. 314-01907/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la suspensió de la cirurgia cardíaca i d’altres serveis a l’Hospital Josep Trueta, de Girona
	Tram. 314-01908/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari de desplegament i execució del Decret 169/2010, sobre estructura i organització de l’oficina judicial a Catalunya
	Tram. 314-01909/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris del Departament de Justícia relatius a les aplicacions informàtiques dels òrgans judicials
	Tram. 314-01910/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les declaracions del conseller d’Interior del 17 de febrer de 2011 amb relació a la Unió Europea
	Tram. 314-01911/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les declaracions del director del Servei Català de Trànsit sobre la no-sanció per la superació de la velocitat màxima permesa
	Tram. 314-01912/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la no-sanció als conductors que superin la velocitat màxima de 80 km/h on hi ha senyalització
	Tram. 314-01913/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost dels canvis relatius a la velocitat variable als accessos a Barcelona
	Tram. 314-01914/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris del Departament d’Economia i Coneixement relatius als ajuts als estudiants universitaris
	Tram. 314-01915/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a les assignacions pressupostàries per a les universitats del curs 2010-2011 i sobre la retallada prevista
	Tram. 314-01916/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a l’assignació dels recursos econòmics per a la recerca i sobre la retallada prevista
	Tram. 314-01917/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els instruments de cooperació entre departaments en matèria d’universitats, recerca i innovació
	Tram. 314-01918/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les previsions amb relació al model Cerca, Centres de Recerca de Catalunya
	Tram. 314-01919/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció del parc eòlic marítim més gran del món
	Tram. 314-01920/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a garantir el subministrament energètic
	Tram. 314-01921/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els radars que no compleixen estrictament la funció de control de la velocitat
	Tram. 314-01922/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els radars amb una finalitat únicament recaptatòria
	Tram. 314-01923/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a determinar la funció únicament recaptatòria dels radars
	Tram. 314-01924/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’òrgan que estableix l’emplaçament dels radars
	Tram. 314-01925/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la declaració del Pla de protecció civil de Catalunya (Procicat) durant el temporal de vent del febrer del 2011 a les Terres de l’Ebre
	Tram. 314-01926/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la distribució dels efectius del cos de bombers d’Ulldecona, la Sènia, Amposta i Tortosa
	Tram. 314-01927/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la comunicació als ajuntaments de les Terres de l’Ebre del temporal de vent del febrer del 2011
	Tram. 314-01928/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nivell d’alerta del Pla de protecció civil de Catalunya (Procicat) declarat durant el temporal de vent de les Terres de l’Ebre del febrer del 2011
	Tram. 314-01929/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’activament del Pla de protecció civil de Catalunya (Procicat) durant el temporal de vent del febrer del 2011 a les Terres de l’Ebre
	Tram. 314-01930/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els problemes de cobertura del canal Esports 3 a les Terres de l’Ebre
	Tram. 314-01931/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les zones sense cobertura òptima de la televisió digital terrestre i les mesures per a resoldre el problema
	Tram. 314-01932/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a resoldre els problemes de cobertura del canal Esports 3 al Montsià
	Tram. 314-01933/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a resoldre els problemes de cobertura del canal Esports 3 al Baix Ebre
	Tram. 314-01934/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a resoldre els problemes de cobertura de la televisió digital terrestre al Montsià
	Tram. 314-01935/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a resoldre els problemes de cobertura de la televisió digital terrestre a la Terra Alta
	Tram. 314-01936/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació de quatre mil agents dels Mossos d’Esquadra a Barcelona en compliment de l’acord del ple de l’Ajutnament del febrer del 2010
	Tram. 314-01937/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la convocatòria del Consell de Seguretat Urbana de Barcelona
	Tram. 314-01938/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la petició al Govern de l’Estat d’un increment d’efectius de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil
	Tram. 314-01939/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Pla general de seguretat de Catalunya 2008-2011 i sobre el grau de compliment dels objectius del Pla
	Tram. 314-01940/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a afrontar l’increment de robatoris a les zones rurals
	Tram. 314-01941/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’aprovació dels plans locals de seguretat
	Tram. 314-01942/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els plans locals de seguretat aprovats
	Tram. 314-01943/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la valoració del Pla general de seguretat de Catalunya 2008-2011 i sobre l’aprovació d’un nou Pla
	Tram. 314-01944/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’ampliació de l’Escola Lola Anglada, de Badalona (Barcelonès)
	Tram. 314-01945/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció de l’Escola Bufalà II, de Badalona (Barcelonès)
	Tram. 314-01946/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació del traçat de la via interpolar a Barberà del Vallès (Vallès Occidental)
	Tram. 314-01947/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destitució del cap del Gabinet de la Consellera de Justícia
	Tram. 314-01949/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a garantir la seguretat dels ciutadans catalans a Líbia
	Tram. 314-01950/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a garantir la seguretat dels ciutadans catalans a Tunísia
	Tram. 314-01951/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a garantir la seguretat dels ciutadans catalans a Egipte
	Tram. 314-01952/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a garantir la seguretat dels ciutadans catalans a Algèria
	Tram. 314-01953/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a garantir la seguretat dels ciutadans catalans a Jordània
	Tram. 314-01954/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a garantir la seguretat dels ciutadans catalans al Iemen
	Tram. 314-01955/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a garantir la seguretat dels ciutadans catalans a Bahrain
	Tram. 314-01956/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis a Egipte
	Tram. 314-01957/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis a Líbia
	Tram. 314-01958/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els canvis a Tunísia
	Tram. 314-01959/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mobilitzacions a Algèria
	Tram. 314-01960/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mobilitzacions al Marroc
	Tram. 314-01961/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mobilitzacions a Jordània
	Tram. 314-01962/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mobilitzacions a Bahrain
	Tram. 314-01963/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mobilitzacions al Iemen
	Tram. 314-01964/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció i la posada en marxa del centre d’atenció primària al barri de Camp Clar, a Tarragona (Tarragonès)
	Tram. 314-01965/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el Pla de millora dels camins rurals de Catalunya i sobre els camins per arranjar de la província de Tarragona
	Tram. 314-01966/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a convertir el port de Tarragona, l’aeroport de Reus i l’estació del tren d’alta velocitat del Camp de Tarragona en zones estratègiques i per a potenciar el desenvolupament de les Terres d
	Tram. 314-01967/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions per a promoure la indústria a les comarques de Tarragona i sobre la indústria petroquímica del Camp de Tarragona
	Tram. 314-01968/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el termini per introduir els estudis de batxillerat a l’institut del barri de Sant Salvador, a Tarragona
	Tram. 314-01969/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el termini d’execució de les obres del complex esportiu Sant Jordi, a Tarragona, i sobre la destinació d’una partida pressupostària per a finançar-les
	Tram. 314-01970/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la represa i la finalització de les obres de la carretera T-11 i de les autovies A-27 i A-7
	Tram. 314-01971/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el corredor ferroviari del Mediterrani
	Tram. 314-01972/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la declaració de parc natural de la serra de Prades i els mecanismes de participació de les entitats i els ciutadans afectats per la declaració
	Tram. 314-01973/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de construcció del sistema de transport públic lleuger Tramcamp al Tarragonès, l’Alt Camp i el Baix Camp i sobre les possibilitats d’ampliar-lo al Baix Penedès i a la Conca de Barberà
	Tram. 314-01974/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió de GISA de treure a concurs l’obra del Centre d’Alta Resolució del Parc Sanitari de Camp Clar, a Tarragona, i el seu estat de tramitació
	Tram. 314-01975/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió per a fer arribar la cobertura de telefonia mòbil a totes les poblacions de la província de Tarragona
	Tram. 314-01976/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari per a la creació de jutjats a la província de Tarragona
	Tram. 314-01977/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat de tramitació del projecte de construcció del nou edifici de consultes externes de l’Hospital Joan XIII, de Tarragona, i el seu estat de tramitació
	Tram. 314-01978/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat del projecte d’ampliació del CAP Jaume I, de Tarragona, i la data d’inici de les obres
	Tram. 314-01979/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius de la supressió de les línies de P3 a les escoles La Floresta, El Miracle, Riuclar i Tarragona, de Tarragona, i sobre la previsió de rehabilitar-ne alguna
	Tram. 314-01980/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el calendari del projecte de construcció d’un nou hospital aTarragona
	Tram. 314-01981/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la construcció de la ciutat judicial de Tarragona i el nom previst per a l’equipament
	Tram. 314-01982/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió i les actuacions per a fer arribar la banda ampla a totes les poblacions de la província de Tarragona
	Tram. 314-01983/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les conclusions de la reunió del 22 de febrer de 2011 entre el conseller de Territori i Sostenibilitat i el secretari d’Estat de Planificació i Infraestructures
	Tram. 314-01984/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els temes tractats en la reunió del 22 de febrer de 2011 entre el conseller de Territori i Sostenibilitat i el secretari d’Estat de Planificació i Infraestructures
	Tram. 314-01985/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els temes tractats com a prioritaris pel conseller de Territori i Sostenibilitat en la reunió del 22 de febrer de 2011 amb el secretari d’Estat de Planificació i Infraestructures
	Tram. 314-01986/09
	Formulació


	Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les declaracions del 24 de febrer de 2011 de la vicepresidenta del Govern de l’Estat amb relació als ajuts a Ryanair i el pressupost per al 2011
	Tram. 314-01987/09
	Formulació
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